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ViðsKipti True North hyggst hefja 
starfsemi í Noregi á næstu miss
erum. Fyrirtækið hefur stofnað félag 
í Noregi undir nafninu True North 
Norway.

Leifur B. Dagfinnsson, stjórnarfor
maður True North, segir að banda
ríska kvikmyndaverið Paramount 
og aðilar í Noregi hafi sett sig í sam
band við True North um að taka 
upp kvikmyndina Downsizing 
undir leikstjórn Alexanders Payne 
þar í landi. 

Leifur segir tökur hefjast í ágúst 
en meðal leikara í myndinni verða 
Matt Damon, Kristen Wiig, Chri
stoph Waltz, Neil Patrick Harris, 
Alec Baldwin og Jason Sudeikis. „Í 
framhaldinu af því ákváðum við að 
slá til og bjóða upp á okkar þekk
ingu í Noregi,“ segir Leifur. 
– ih / sjá Markaðinn

True North  
til Noregs

stjórnsýsla Erlend höfundarréttar
samtök undirbúa aðgerðir gegn 
skólum og stjórnvöldum hér vegna  
skorts á samningi um afritun og 
dreifingu höfundarréttarvarins efnis. 

Samningur við íslensku höfundar
réttarsamtökin Fjölís er sagður 
úreltur. Því fái íslenskir höfundar 
aðeins brot af greiðslum fyrir afritun 
skólanna. „Staðan er sú að erlendir 
höfundar fá ekki neitt og okkur 

gengur mjög hægt að endurnýja 
þessa samninga. Íslenskir höfundar 
fá greitt samkvæmt forsendum sem 
menn gáfu sér 2008,“ segir Helga Sig
rún Harðardóttir, framkvæmdastjóri 
Fjölís. Samtökin hafa sent ítrekunar
bréf vegna þessa til menntamála og 
fjármálaráðuneytisins.

Bandarísku höfundarréttarsam
tökin Copyright Clearance Center og 
bresku samtökin Copyright Licensing 

Agency hafa hingað til frestað aðgerð
um að beiðni Fjölís á meðn nýr samn
ingur væri í burðarliðnum. En nú hafa 
samtökin óskað eftir því að Fjölís leið
beini þeim í gegnum íslenskt lagaum
hverfi þannig að erlendir höfundar fái 
greitt lögum samkvæmt.

Helga segir samninga hafa dregist 
úr hófi og ný ljón virðist sífellt í veg
inum. „Við höfum óskað eftir því að 
menn gangi í það hratt og örugglega 

að túlka ný lög um opinber fjármál 
sem mér skilst að séu aðalþröskuld
urinn núna.“

Kannað var árið 2014 hversu 
miklu höfundarréttarvörðu efni væri 
dreift til háskólanema. Helga segir að 
í ljós hafi komið margföld notkun 
og allt erlent efni afritað ólöglega. 
„Samkvæmt höfundarréttarlögum á 
að greiða höfundarréttargreiðslur af 
því efni sem er afritað.“  – snæ

Vilja kæra höfundarréttarbrot í skólum
Erlendir höfundar ekki greitt fyrir afritun efnis í íslenskum háskólum. Miklu magni efnis er dreift til nemenda án endurgjalds.

Staðan er sú að 
erlendir höfundar fá 

ekki neitt og okkur gengur 
mjög hægt að endurnýja 
þessa samninga.
Helga Sigrún Harðardóttir,  
framkvæmdastjóri Fjölís

„Það er ótrúleg stemming hérna hjá öllum hópnum,“ segir Greta Salóme, fulltrúi Íslands á Eurovision í Stokkhólmi í ár. Fyrsta æfing Gretu Salóme á stóra sviðinu í tónlistarhöllinni Globen í 
Stokkhólmi fór fram í gær og tók hún þrjú rennsli. Að hennar sögn er enn verið að fínpússa atriðið hvað tæknimál í höllinni varðar. Mynd/Anders Putting



Veður

Hæg vaxandi norðanátt í dag, víða 10-
15 m/s síðdegis. Þurrt og bjart veður 
suðvestanlands, annars skýjað og dá-
lítil rigning eða slydda norðvestan til 
á landinu. Síðdegis er einnig búist við 
rigningu eða slyddu á austanverðu 
landinu. sjá síðu 22

Endalokin nálgast

 Dýpkunarskipið Perlan var í fyrradag dregið inn í Hafnarfjarðarhöfn og bíður þar nú þess að verða rifið í brotajárn. Perlan var ónýt eftir að hún 
sökk í Reykjavíkurhöfn að lokinni viðgerð í byrjun nóvember í fyrra. Nokkrir dagar liðu áður en tókst að ná skipinu á flot aftur. Fréttablaðið/Vilhelm

umhverfismál „Ótrúlegur skaði 
og varanlegur hefur orðið af nokk-
urra klukkutíma kvöld- og nætur-
skemmtun,“ segir hópur landeig-
enda við Ytri-Rangá sem vill að settar 
verði reglur um umferð vélknúinna 
tækja um ána.

Landeigendurnir sendu fyrir meira 
en ári, í byrjun febrúar 2015, bréf til 
sveitarstjórnar Rangárþings ytra, og 
lýstu miklu ónæði af umferð sæþota 
um Ytri-Rangá. Þrátt fyrir ítrekanir 
og fund með sveitarstjóranum hefur 
erindinu ekki verið svarað.

„Undanfarin sumur hefur borið 
á því að menn fari á vélknúnum 
vatnaþotum (sæköttum) um Ytri-
Rangá. Mikið fuglalíf hefur verið á 
ánni meðfram spildum undirritaðra, 
einkum á og við hólma og grynn-
ingar sem eru þar víða í ánni,“ segir 
í bréfinu. Augljós áhrif hafi orðið á 
fuglalíf af miklum hávaða og öldu-
gangi sem fylgi hinum hraðskreiðu 
tækjum.

„Fjölmargar andategundir eiga 
sér bústað við ána bæði sumar og 
vetur og þær eru sérlega viðkvæmar 
fyrir truflun af völdum hraðskreiðra 
vélknúinna tækja. Álftir sem áður 
verptu í hólmum hafa horfið á brott 
á miðju sumri og ekki snúið þangað 
aftur síðan,“ rekja landeigendurnir.

Þá er minnt á að hljóð berist sér-
lega vel í vatni. „Og því er ekki vafa-
mál að þessi vélknúnu tæki hafa ekki 
síður áhrif á líf fiska í ánni, einni 
aflamestu fiskveiðiá landsins,“ segir 
í bréfinu þar sem skorað er á sveitar-
stjórnina að beita sér fyrir banni 
við umferð vélknúinna tækja á Ytri-
Rangá „til varnar einstakri náttúru 
hennar og fjölbreyttu fuglalífi“.

Í vatnalögum frá 1923 er ákvæði 
um að öllum sé heimil för um vötn. 

Landeigendurnir segja hins vegar 
fordæmi fyrir banni eins og þeir 
leggja til. Þeir nefna sem dæmi 
lögreglusamþykkt Árborgar þar 
sem umferð skipa, báta og annarra 
vatnafarartækja er bönnuð á hluta 
Ölfusár nema með leyfi lögreglu-
stjóra.

„Við teljum mikilvægt að skyn-
samleg afstaða verði tekin til þessa 
máls áður en byggð eykst við ána," 
skrifa bréfritararnir sem eiga lönd 
ofan skógræktarjarðarinnar Bol-
holts á austurbakka Ytri-Rangár.

Bréfið var tekið fyrir 25. febrúar 
í fyrra á fundi sveitarstjórnar sem 
frestaði afgreiðslu málsins og fól 
Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra 
að afla frekari gagna um meðferð 
sambærilegra mála. Ekki náðist tal 
af Ágústi í gær.

Einn landeigendanna, Hjalti 
Harðarson, segir að þrátt fyrir 
erindið til sveitarstjórnarinnar 
hafi ekkert verið aðhafst. „Ég veit 
til þess að víða á landinu er mikil 
óánægja vegna svipaðra mála og 
því er brýn þörf á að fá menn til 
umhugsunar um þetta,“ segir Hjalti 
Harðarson.
gar@frettabladid.is

Varanlegur skaði eftir 
næturgaman á Rangá
Landeigendur við Ytri-Rangá segja brýnt að sveitarfélagið setji bann við umferð 
vélknúinna ökutækja um ána til að verja einstaka náttúru. Sæþotumenn hreki 
burt fuglalíf. Erindinu er enn ósvarað hjá Rangárþingi ytra eftir 15 mánaða bið.

hér hefur sæþotuknapi á Ytri-rangá fallið af baki.

Ég veit til þess að 
víða á landinu er 

mikil óánægja vegna svip-
aðra mála og því er brýn 
þörf á að fá menn 
til umhugs-
unar um 
þetta.

Hjalti Harðarson, 
eigandi Garðs

efnahagsmál  Hrávöruverð á olíu 
hóf að lækka á ný frá og með föstu-
deginum síðasta. Í gær hafði verð 
á Brent-hráolíu lækkað um fimm 
prósent frá því í byrjun mánaðarins, 
eftir að hafa náð hæstum hæðum 
ársins, 48,13 dollurum á tunnu,  á 
fimmtudag í síðustu viku.

Allir helstu hagsmunaaðilar í 
olíuframleiðslu funduðu 18. apríl 
síðastliðinn, og ræddu meðal annars 
möguleika á að setja framleiðsluþak 
á olíu. Ekki náðist sátt um þá leið á 
fundinum. Eftir fundinn hækkaði 
hins vegar olíuverð. Að baki þróun-
inni síðastliðna daga er talið að séu 
áhyggjur yfir offramboði olíu.

Sögusagnir af aukinni framleiðslu 
í bæði Írak og Íran eru meðal þess 
sem hefur ýtt undir lækkunina. 

Á mánudag greindi fréttastofa 
Reuters frá því að tölur bentu til 
þess að OPEC-ríkin framleiddu 170 
þúsund fleiri tunnur af hráolíu á dag 
en þau gerðu fyrir mánuði, eða 32,6 
milljónir tunna á dag. – sg

Olíuverð 
lækkar á ný

brent-hráolía hefur lækkað um fimm 
prósent fyrstu daga mánaðarins. 

heilbrigðismál Horfur sjúklinga 
sem gangast undir skurðaðgerð 
vegna lungnakrabbameins hafa 
batnað á Íslandi. 
  Þetta kemur fram á heimasíðu 
Landspítalans. Þar er að finna 
örfyrirlestra frá þemadögum er 
kallast Vísindi á vordögum.

Hannes Halldórsson læknanemi 
fer fyrir hópi rannsakenda og segir 
í fyrirlestri sínum að síðustu 24 ár 
hafi orðið hægfara þróun í átt að 
bættri lifun sjúklinga. 

Lungnakrabbamein er með 
hæsta dánartíðni allra krabba-
meina á Íslandi og nýgengi sjúk-
dómsins hefur farið vaxandi.

Árangur skurðaðgerða við 
lungnakrabbameini hefur aukist 
markvert. Eins árs lifun hefur farið 
úr 69 prósentum í 92 og þriggja ára 
lifun úr 44 prósentum í 73. – ebg

Batahorfur 
lungnasjúklinga 
hafa aukist

48,1
dollar á tunnu er hæsta verð 
sem Brent-hráolía hefur 
náð á árinu. Olíuverð hefur 
lækkað síðan fyrir helgi.
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umhverfismál Heildarmagn af 
úrgangi frá heimilum í Reykjavík 
hefur dregist saman um 22 prósent 
á tíu árum. Árið 2006 bárust 233 
kíló af úrgangi frá hverjum íbúa en 
í fyrra var hann kominn niður í 181 
kíló. Þar sem tæplega þrjátíu kíló af 
því magni voru endurvinnsluefni 
þá liggur fyrir að magn blandaðs 
úrgangs hefur dregist saman um 35 
prósent á tímabilinu.

Eyg e r ð u r  M a r g r é t a r d ó tt i r , 
deildar stjóri umhverfis- og úrgangs-
stjórnunar hjá Reykjavíkurborg, 
segir árangurinn góðan að sínu 
mati, þó alltaf megi gera betur í 
málaflokknum. Í því sambandi 
nefnir hún að í október hafi verið 
samþykkt aðgerðaáætlun til 2020 
um meðhöndlun úrgangs og þar eigi 
bæði að lágmarka myndun úrgangs 
en einnig að sá úrgangur sem fellur 
til fari í sem bestan farveg. Græn 
tunna undir plast sé hluti af þeirri 
áætlun en magntölur sýni að þeirri 
lausn hafi verið mjög vel tekið af 
borgarbúum.

Tölur um endurvinnslu styðja 
þetta, en um 33 tonn af plasti bárust 
frá heimilum í Reykjavík fyrstu fjóra 
mánuði ársins en í dag eru ríflega 
2.000 bláar tunnur við heimili. Plast-
magnið fór úr 4,5 tonnum í janúar í 
11,6 tonn í mars sem er 61% aukning.

Eygerður bendir á að magn 
blandaðs úrgangs frá heimilum er 
sambærilegt milli ára, fór úr 149 
kílóum á íbúa árið 2014 í 151 kíló 
í fyrra. Aukning er í pappírstunn-
unni á milli ára, fór úr 27 kílóum á 
íbúa árið 2014 í 29 kíló á íbúa 2015. 
„Það ánægjulega er að sá hluti sem 
er flokkaður verður sífellt stærri,“ 
segir Eygerður en bætir við að það 
veki athygli að bætt efnahagsástand 
virðist ekki auka magn úrgangs frá 
heimilum eins og vænta mætti og 
rannsóknir sýni að sé algengt.

Spurð um fækkun sorphirðudaga 
í Reykjavík, sem olli óánægju hjá 

Úrgangur 22% minni en 2006
Hver Reykvíkingur sendi frá sér 181 kíló af úrgangi í fyrra, en 233 kíló tíu árum fyrr. Frá reykvískum heimil-
um safnaðist 61 prósenti meira af plasti í apríl en í janúar. Blandaður úrgangur dregst saman um 35 prósent.

árið 2006 

233 
Uppsveifla í efnahagslífinu kemur ekki fram í meiri úrgangi í Reykjavík. FRéttablaðið/SteFán

mörgum, og hvort sú aðgerð verði 
endurskoðuð, segir Eygerður að for-
sendur þeirrar aðgerðar hafi verið 
að bjóða frekari flokkun við heimili, 
eins og með plastið. Sú aðgerð hafi 
minnkað blandaðan úrgang sem 
komi á móti.

Önnur vísbending um að rétt hafi 

verið að fækka sorphirðudögum, 
líkt og mörg nágrannasveitarfélög 
hafi gert, sé að margir nýti sér spart-
unnu, sem er helmingi minni en 
hefðbundin grá tunna fyrir blandað-
an úrgang. Vissulega hafi einhverjir 
þurft að fjölga tunnum, þó ekki sé 
mikið um slíkt. Hins vegar taki fólk 

frekar þá ákvörðun að flokka meira 
en að fjölga tunnum fyrir bland-
aðan úrgang, segir Eygerður en þá 
séu ekki þeir fjölmörgu taldir sem 
nýta þjónustu grenndar- og endur-
vinnslustöðva í borginni til að losa 
sig við endurvinnsluefni. 
svavar@frettabladid.is

árið 2015 

181 
kíló af úrgangi kom 
frá hverjum íbúa, 
22% minna en 2006.

tonn af plasti 
bárust frá 

heimilum í Reykja
vík fyrstu fjóra 
mánuði ársins.

33 tonn 
bárust í 

janúar en 11,6 tonn 
í apríl sem er 61% 
aukning.

4,5 

Þýskaland Hjón á fimmtugsaldri eru 
í haldi lögreglu í Höxter í norðvestur-
hluta Þýskalands vegna gruns um að 
hafa myrt tvær konur.

Hjónunum er gert að hafa lokkað 
konurnar til sín í gegn um stefnu-
móta síður, pyntað þær og myrt og 
losað sig við líkamsleifar annarrar í 
arni á heimili hjónanna. 

Rannsóknarlögregla telur að hjón-
in kunni að hafa myrt fleiri, en hún 
hefur rannsakað dauða konu sem lést 
á sjúkrahúsi af sárum eftir pyntingar. 
Talið er að hjónin hafi skilað konunni 
heim eftir grófar pyntingar. – srs

Hjón í haldi 
vegna pyntinga

tæknideild lögreglu fann líkamsleifar á 
heimili hjónanna. noRdicphotoS/aFp

skattamál Örnólfur Thorsson 
forsetaritari ítrekar að Dorrit 
Moussaieff, eiginkona Ólafs Ragn-
ars Grímssonar forseta, sé skráð 
með fasta  búsetu  í Bretlandi og 
greiði þar skatta í kjölfar frétta 
um tengsl hennar við aflands-
félög. Dorrit er með þrefalt ríkis-
fang, íslenskt, breskt og ísraelskt. 
Heimilisfesti hennar er í fæðingar-
landi hennar, Ísrael.

Í umfjöllun Reykjavik Media, The 
Guardian og Süddeutsche Zeitung 
kemur fram að samkvæmt gögnum 

frá 2006-2007 sé forsetafrúin ein 
af þremur meðlimum Moussaief 
fjölskyldunnar sem sameiginlega 
áttu fyrirtæki á Bresku Jómfrúar-
eyjum, Jaywick Properties Inc.   
Þá kemur fram í umfjöllun The 
Guardian að Dorrit sé ekki með 
skattalega heimilisfesti í Bret-
landi. Í umfjöllun The Guardian 
kemur fram að slík skráning 
( n o n  d o m i c i l e d )  b e r i  m e ð 
sér takmarkaða skattskyldu.  
Hugtakið „non-domiciled resi-
dent“ er sérregla í breskum skatta-

reglum  og afar umdeild.  Sam-
kvæmt reglunni geta aðilar verið 
heimilisfastir í Bretlandi og greiða 
aðeins skatta af tekjum sem 
eiga uppruna sinn í Bretlandi og 

þeim sem eru færðar inn í landið. 
Á Íslandi eru þeir sem eiga hér 
heimili tekjuskattsskyldir af öllum 
tekjum, hvaðanæva úr heiminum.  
Þau Ólafur Ragnar eru skráð sem 

„hjón ekki í samvistum“ í Þjóð-
skrá síðan árið 2012. Árið 2013 
sendi Dorrit frá sér yfirlýsingu um 
að hún hefði gert ráðstafanir að 
ráðleggingum lögfræðinga sinna 
til að geta sinnt störfum í London 
við fjölskyldufyrirtækið. Dorrit 
hefur ekki viljað tjá sig frekar um 
þessi málefni og segir þau einka-
mál. Fréttastofa 365 hefur þrátt 
fyrir það  beðið um svör við því 
hver aðkoma hennar er að stjórn 
og rekstri þeirra aflandsfélaga sem 
hún er sögð eiga hlut í.  – kbg 

Dorrit Moussaieff með heimilisfesti í Ísrael og sköttuð í Bretlandi
dorrit Moussaieff 
forsetafrú

Hugtakið „non domi
ciled resident“ er sérregla í 
breskum reglum sem felur í 
sér takmarkaða skattskyldu. 
Reglan er afar umdeild í 
bresku samfélagi. 

viðskipti Vegna breyttra aðstæðna 
verður söluferli Landsbankans 
ekki  eins og lagt var upp  með í 
upphafi af Bankasýslu ríkisins. 
Þetta kemur fram í frétt á vef 
Bankasýslunnar í gær.

Meðal breytinga eru fyrirhug-
aðar kosningar til Alþingis í haust. 
Ferlið er því sagt verða endur-
skoðað í samráði við stjórnvöld 
og Alþingi.

Vegna þessa telji stofnunin líka 
rétt að fresta um ótilgreindan 
tíma ákvörðun um ráðningu ráð-
gjafa vegna söluferlisins. Banka-
sýslan óskaði 20. janúar eftir yfir-
lýsingum frá áhugasömum aðilum 
um mögulegt ráðgjafarhlutverk og 
hefur á undanförnum mánuðum 
farið yfir þær 17 yfirlýsingar sem 
bárust.   – óká

Söluferli í 
endurskoðun
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 4.-8. MAÍ
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 



Framtíðartækni til umræðu

Ársfundur Lífeyrissjóðs 
Tannlæknafélags Íslands

Ársfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands 
verður haldinn föstudaginn 20. maí 2016 kl. 16:00  í 
Aðalútibúi Landsbankans Austurstræti 11.

Dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum 
sjóðsins.

Upplýsingar um fundinn og ársreikning má nálgast á 
heimasíðu sjóðsins www.landsbankinn.is/ltfi .

Stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands.

Eldgosið í Holuhrauni stóð í sex mánuði. Fréttablaðið/Egill

náttúra Jarðvísindamenn eru með 
auga á aukinni jarðskjálftavirkni í 
og við Bárðarbungu þessi misserin. 
Ýmsar kenningar eru uppi um hvað 
veldur, en engu er hægt að slá föstu. 
Hópur vísindamanna mun funda á 
næstunni á vettvangi almannavarna 
til að gaumgæfa stöðuna.

Magnús Tumi Guðmundsson, pró-
fessor og jarðeðlisfræðingur við Jarð-
vísindastofnun Háskólans, segir að 
allt frá því í haust hafi orðið vart við 
að jarðskjálftavirkni við Bárðarbungu 
hafi hægt og bítandi verið að aukast 
nokkuð.

„Við getum ekki verið viss um hvað 
nákvæmlega er á ferðinni en það 
þykir líklegt að hér séu á ferðinni við-
brögð sem tengjast jarðhræringunum 
við Bárðarbungu og eldgosinu í Holu-
hrauni, veturinn 2014-2015. Þetta eru 
grunnir skjálftar sem benda til þess, 
en það þarf að skoða þetta betur. Það 
þarf að fylgjast vel með Bárðarbungu, 
og við erum að fylgjast með jarðhita á 
svæðinu – hvort hann vex og katlarnir 
undir jöklinum geti farið að safna 
vatni og valda hlaupum. Það er ekki 
enn þá en sigkatlarnir eru heldur að 
stækka,“ segir Magnús Tumi.

Hann útskýrir að skjálftarnir 
tengist því þegar askja, eins og gerð-
ist í Bárðarbungu, fellur saman þá 
myndast mikið ójafnvægi á svæðinu. 
Grunnvatnsborðið fellur til dæmis en 
þegar það rís aftur myndast þrýsting-
ur og ísblokkirnar byrja að skríða til.

„Þetta gæti verið skýringin en það 
er ekkert hægt að fullyrða um það 
– að þetta séu viðbrögð við því sem 
áður gerðist. Maður skyldi þó halda 
að sá fasi ætti að vera yfirstaðinn 
núna.“

Fylgst verður grannt með þróun 

mála við fjallið í sumar, að sögn 
Magnúsar Tuma. Sérfræðingar Veður-
stofu Íslands eru að skoða hvort 
ástæða sé til að setja upp mæli uppi 
á Bárðarbungu til eftirlits. Þá er í píp-
unum að vísindamannaráð almanna-
varna komi saman á næstunni og fari 

yfir stöðuna – en sá hópur fundaði 
daglega um langt skeið fyrir og á 
meðan eldur var uppi í Holuhrauni.

„En það lítur enginn svo á að við 
séum komin í eitthvert krísuástand, 
eða neitt slíkt. Við þurfum bara að 
vita hvað er að gerast,“ segir Magnús 
Tumi og bætir við að engin merki séu 
um að jarðskjálftavirknin sé undan-
fari að einhverju stóru, þó um sé að 
ræða töluverða virkni.

Eins og gögn Veðurstofunnar sýna 
þá má nefna sem dæmi að fimmtán 
skjálftar mældust við og í Bárðar-
bunguöskjunni á einum klukkutíma 
á sunnudagskvöldið – flestir litlir. 
Hins vegar eru það stóru skjálftarnir 
sem telja mest segir Magnús Tumi en 
skjálftar vel rúmlega þrjú stig hafa 
mælst allnokkrir að undanförnu og 
skjálfti í apríl mældist 4,2 stig. 
svavar@frettabladid.is

Vísindamenn hafa 
auga með Bárðarbungu
Aukin jarðskjálftavirkni í og við Bárðarbungu að undanförnu er helst rakin til  
jarðhræringanna veturinn 2014 til 2015. Fylgst er með jarðhita og mögulegri 
vatnssöfnun í sigkötlum. Vísindamannaráð almannavarna fundar á næstunni.

En það lítur enginn 
svo á að við séum 

komin í eitthert krísuástand, 
eða neitt slíkt. Við þurfum 
bara að vita hvað er að gerast

Magnús Tumi Guð-
mundsson jarð-
eðlisfræðingur

Horft inn í framtíðina Gestir á vefráðstefnunni Re:publica prufukeyra nýja tegund þrívíddargleraugna. Um 8.000 bloggarar, YouTube-stjörnur, 
aðgerðasinnar og stjórnmálamenn eru saman komnir á ráðstefnunni sem er haldin í Berlín um þessar mundir. Fréttablaðið/aFP

Fjölmiðlar Lestur á Fréttatímanum 
fór úr 40,6 prósentum í 36,2 á milli ára 
á meðal einstaklinga á aldrinum 12 til 
80 ára um allt land. Það gerir um 10,7 
prósent minni lestur.

Þetta kemur fram í Prentmiðla-
mælingu Gallup frá janúar til mars á 
þessu ári og er borið saman við sama 
tímabil í fyrra.

Á sama tímabili, í sama markhópi, 
minnkaði lestur Fréttablaðsins um 
5,6 prósent, úr 51,5 prósentum í 48,7. 

Fréttatíminn fór úr 46,3 prósentum 
í 39,7 prósent á sama tímabili á meðal 
einstaklinga á aldrinum 18 til 49 ára á 
höfuðborgarsvæðinu. Það gerir 14,2 
prósenta minni lestur. 

Á sama tímabili, í sama markhópi, 
minnkaði lestur Fréttablaðsins um 
þrjú prósent, úr 53,7 prósent í 52,2. 

Fréttatíminn tók talsvert stökk upp 
á við í lestri frá þriðja ársfjórðungi 
2014 til fyrsta ársfjórðungs 2015. Það 
stökk hefur nú nánast alveg gengið 
til baka í aldurshópnum 12 til 80 ára 
og hafði gert það fyrr í yngri aldurs-
hópnum. – srs

Lestur á 
Fréttatímanum 
dregst saman

lestur Fréttatímans og Fréttablaðsins 
dregst mismikið saman.  
Fréttablaðið/Valli

Viðskipti Ástralski athafnamaðurinn 
Craig Wright segist höfundur rafræna 
gjaldmiðilsins Bitcoin. Mikil leynd  
hefur hvílt yfir því hver bjó gjald-
miðilinn til. Gekk Wright lengi undir 
dulnefninu Satoshi Nakamoto.

Wright hafði samband við BBC, GQ 
og Economist og lagði fram gögn sem 
sögð eru sanna mál hans. BBC hefur 
eftir Jon Matonis, einum stjórnenda 
Bitcoinstofnunarinnar, sjálfstæðrar 
stofnunar sem leitast við að koma 
gjaldmiðlinum á framfæri, að hann 
sé sannfærður um að Wright sé Naka-
moto í raun og veru.

Bitcoin er eins og áður sagði raf-
rænn gjaldmiðill. Þeir sem eiga 
Bitcoin geyma myntina í rafrænu 
veski sem virkar eins og sjálfstæður 
bankareikningur. Kerfið er nafnlaust 
að öllu leyti og er hvert Bitcoin virði 
um 55 þúsunda íslenskra króna. – þea

Segist hafa  
búið til Bitcoin

orkumál Landsnet gekk í síðustu 
viku frá samningi að verðmæti 1,2 
milljarða króna vegna tengingar 
iðnaðarsvæðisins á Bakka við 
Húsavík við Þeistareykjavirkjun og 
raforkuflutningskerfið. Kostnaðar-
áætlun Landsnets var tæplega 1,5 
milljarðar króna. Tilboð fyrirtækj-
anna LNS Saga og Leonhard Nilsen 
& sønner voru þau einu sem bárust 
í byggingu tengivirkjanna tveggja.

„Það er mikilvægt að þetta gangi 
allt vel þar sem gert er ráð fyrir að 
afhending raforku á Bakka geti haf-
ist eigi síðar en 1. nóvember 2017,“ 
segir Guðmundur Ingi Ásmundsson, 
forstjóri Landsnets, í tilkynningu.

Gert er ráð fyrir að jarðvinna 
vegna framkvæmdanna hefjist í 
júní á þessu ári en báðum verk-
hlutum skal vera að fullu lokið 15. 
september 2017.  – shá

Semja fyrir 1,2 
milljarða króna
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Verkfæri sem hægt er að treysta  !

verkfærasett 96 stk
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Lyklar, skrúfjárn, tangir
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai9601

21.900 m/vsk

 fullt verð  35.217 

16.900 m/vsk

 fullt verð  21.647 

topplyklasett 94 stk
1/4”     4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai094R

283 verkfæri

24.900 m/vsk

 fullt verð  36.391 

verkfærasett 130 stk
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai130b

27.900 m/vsk

fullt verð 39.688

topplyklasett 
151 stk
Toppar 1/4 - 3/8 - 1/2” 
Stærðir 4 - 32 mm
Djúpir toppar, bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai151R

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  i  Skútuvogi 1 - Reykjavík  i  bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

16.900 m/vsk

ibTDJac0106 

skrúfstykki 6”
6” Opnun
                           Fullt verð 25.110 kr

8.900 m/vsk

ibTgcai2802 

topplyklasett 28 stk.
1/2”  8 - 32 mm
                            Fullt verð 11.725 kr

2.990 m/vsk

ibTgaaD1007 

innansexkantsett
10 STk.    4 - 19  mm
                         Fullt verð 4.567 kr

5.900 m/vsk

ibTgZc2005

skrúfjárnsett 20 stk.
Ph. Slétt og stjörnu
                              Fullt verð 8.336 kr

16.900 m/vsk

 fullt verð 19.205
9.900 m/vsk

 fullt verð 16.727

Búkkar fylgja með þessum skáp 

177.750 m/vsk

Okkar besta verð 

skralllyklasett pro 12 stk
Stærðir 8 - 19mm
72 tanna
Sterkur taupoki

vnr ibTgPaQ1202

krumputöng 6 stk
Til að pressa 
rafmagnsskó.
6 teg. kjafta fylgja

vnr ibTgaai0704

LÍF

STÍÐARÁBYRGÐ

Á TOPPUM OG FÖSTUM LY
KLU

M

sá vinsæli



Ársfundur
Frjálsa lífeyrissjóðsins 
Ársfundur Frjálsa lífeyrissjóðsins verður haldinn fimmtudaginn 26. maí nk. 
kl. 17.15 í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá

1 Skýrsla stjórnar
2 Kynning ársreiknings
3 Tryggingafræðileg athugun
4 Fjárfestingarstefna sjóðsins
5 Kosning stjórnar og varamanna
6 Kjör endurskoðanda
7 Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
8 Laun stjórnarmanna
9 Önnur mál

Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins verða birtar á vef sjóðsins, 
frjalsi.is, tveimur vikum fyrir ársfund. 

Á fundinum verður kosið um tvo stjórnarmenn til tveggja ára og tvo varamenn til 
eins árs. Framboð til stjórnar þarf að liggja fyrir eigi síðar en sjö dögum fyrir 
ársfund og ber að tilkynna framboð til stjórnar með sannanlegum hætti.

Stjórn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.

skipulagsmál Páll Gíslason, fram
kvæmdastjóri Fannborgar ehf., sem 
byggir nú hótel í Kerlingarfjöllum, 
segir ekki hægt að sjá að Landvernd
armenn skilji eðli umhverfismats.

„Um þá vinnu gilda lög og þar 
er skýrt tekið fram í fyrstu grein 
að umhverfismati sé ætlað að 
meta áhrif framkvæmdar á gefna 
umhverfisþætti og þörf á mótvægis
aðgerðum framkvæmda, ekki 
að framkvæmdin sem slík sé til 
umræðu eða mats,“ segir Páll sem 
er ósáttur við kærur Landverndar 
vegna byggingar 120 herbergja hót
els Fannborgar í Kerlingarfjöllum. 
Er hótelið verður fullbyggt býður 
Fannborg 342 gistirými á staðnum.

Landvernd kærði Skipulags
stofnun í fyrrasumar fyrir að 
heimila byggingu fyrsta áfanga 
af þremur við hótelið án undan
gengins umhverfismats. Samtökin 
kærðu síðan Hrunamannahrepp 
í mars á þessu ári fyrir að gefa út 
byggingarleyfi fyrir hótelinu. Krafa 
var gerð um stöðvun framkvæmda 
til bráðabirgða en úrskurðarnefnd 
umhverfis og auðlindamála á eftir 
að úrskurða.

„Formaður Landverndar segir 
að á þeim bæ hafi mönnum ekki 
verið ljóst fyrr en í febrúar á þessu 
ári að framkvæmdir voru hafnar. 
Við bendum á að á fundi í ágúst í 
fyrra gerði ég þeim grein fyrir að 
framkvæmdir væru hafnar og Land
verndarmenn buðu þá að draga 
kæruna til baka gegn stöðvun fram
kvæmda,“ segir Páll.

Þá vitnar Páll til þeirra orða 
Snorra Baldurssonar, formanns 
Landverndar, í Fréttablaðinu 
25. apríl síðastliðinn að það hafi 

verið „bjánalegt“ af Skipulags
stofnun að gefa heimild til að byggja 
fyrsta áfanga hótelsins án þess að 
gert yrði umhverfismat því þá væri 
orðið mjög erfitt að hætta við fram
kvæmdina.

„Á móti vekjum við athygli á því 
að Landverndarmenn hafa ekki nýtt 
sér þau tækifæri til mótmæla, sem 
þessi ferli bjóða upp á,“ segir Páll.

Í Fréttablaðinu fyrir viku var sagt 
frá bókun sveitarstjórnar Hruna
mannahrepps um að kæra Land

verndar virtist „vera til þess eins 
fallin að valda sveitarfélaginu og 
hagsmunaaðilum á svæðinu tjóni“, 
eins og segir í bókuninni.

„Í ljósi þess að seinni kæran er 
sett fram löngu eftir að Landvernd 
er ljóst að vinna við umhverfismat 
er hafin og að hún beinist ekki gegn 
Skipulagsstofnun, þá er nánast úti
lokað að halda því fram að henni 
sé ekki ætlað að valda ónauðsyn
legum skaða,“ segir Páll Gíslason. 
gar@frettabladid.is

Landvernd nýtti ekki færi til mótmæla
Framkvæmdastjóri Fannborgar ehf. sem rekur gistingu í Kerlingarfjöllum segir útilokað að Landvernd hafi kært nýtt hótel á staðnum í 
öðrum tilgangi en að valda ónauðsynlegum skaða. Landvernd hafi ekki nýtt tækifæri sem gáfust til mótmæla fyrr í byggingarferlinu.

Arineldur á að gleðja gesti Hótels 
Kerlingarfjalla. Mynd/BAtteríið

Páll Gíslason segir Fannborg hafa selt gistingu í uppbúnum rúmum í tveggja manna herbergjum í tíu ár. eftirspurn eftir slíkri gistingu vaxi stöðugt en svefnpokagisting 
dragist saman miðað við fjölda þeirra sem sæki svæðið heim. Mynd/BAtteríið ArKiteKtAr

Heilbrigðismál Að meðaltali greiða 
heimilin í landinu ríflega 145 þús
und krónur á ári í heilbrigðisútgjöld 
eða 4,3 prósent af ráðstöfunar
tekjum sínum. Mest greiða öryrkjar 
eða tæplega 180 þúsund krónur á 
ári.

Þetta kom fram í erindi Rúnars 
Vilhjálmssonar, prófessors í félags
fræði við hjúkrunardeild Háskóla 
Íslands, á  málþingi BSRB og ASÍ í 
gær. Yfirskrift málþingsins var: Er 
einkarekstur í heilbrigðisþjónustu 
almannahagur?

Samkvæmt könnun Rúnars frá 
árinu 2015 hafa tæp 22 prósent 
landsmanna frestað læknisþjón
ustu sem þörf var á síðastliðið hálft 

ár. Kostnaður læknisþjónustu var í 
mjög auknum mæli frá árinu 1998 
ástæða þess að frestað var að leita 
til læknis. Árið 1998 frestuðu þrjá
tíu prósent sjúklinga að sækja sér 
læknisþjónustu vegna kostnaðar en 
árið 2015 frestuðu 41,4 prósent því 
að leita sér hjálpar vegna kostnaðar.

„Við erum á svolítið öðru róli en 
hin Norðurlöndin því við erum að 
auka einkafjármögnunina en þau 
hafa leitast við að lækka hana. Það 
er ekki tilviljun að þeim fjölgar sem 
fresta vegna kostnaðar. Við höfum 
verið vafrandi í þessari stefnumörk
un og höfum ýmist verið að lækka 
eða hækka einkafjármögnunina,“ 
segir Rúnar.  – snæ

40% fresta læknis heim - 
s ókn vegna kostnaðar

rúnar Vilhjálmsson, prófessor við hjúkrunarfræðideild Hí, hélt erindi á málþingi 
BSrB og ASí um einkarekstur í heilbrigðisþjónustu í gær. FréttABlAðið/SteFán

Vekjum við athygli á 
þvi að Land verndar

menn hafa ekki nýtt sér þau 
tækifæri til mótmæla, sem 
þessi ferli bjóða 
upp á.
Páll Gíslason, 
framkvæmdastjóri 
Fannborgar ehf.
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

citroen.is

CITROËN SENDIBÍLAR
HAGKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR OG Á GÓÐU VERÐI

Citroën Nemo
2.550.000 kr. m. VSK
2.056.452 kr. án VSK

Citroën Berlingo 
2.850.000 kr. m. VSK
2.298.387 kr. án VSK

Citroën Jumpy Langur
4.490.000 kr. m. VSK
3.620.967 kr. án VSK 

GERÐU VINNUNA 
AUÐVELDARI

Citroen_3Sendibilar_auðveldari_5x19_20160418_END.indd   1 18.4.2016   15:52:24

Bretland Breska sjónvarpsfrétta-
stöðin Sky hefur undir höndum 
skjöl frá hinu svonefnda Íslamska 
ríki, eða Daish-samtökunum, sem 
sýna að þau hafa verið í leynilegu 
samstarfi við stjórn Bashars al Assad 
Sýrlandsforseta.

Ásakanir um slíkt samstarf hafa 
áður komið fram, meðal annars frá 
uppreisnarhópum í Sýrlandi og frá 
bandarískum stjórnvöldum. Þetta er 
þó í fyrsta sinn sem fréttastofa hefur 
undir höndum skjöl, sem virðast 
staðfesta þetta.

Skjölin sýna að Sýrlandsstjórn 
hafi að minnsta kosti þrisvar sinn-
um gert samkomulag við vígasveitir 
Daish-samtakanna.

Þannig hafi verið gerður við-
skiptasamningur þar sem skipst 
yrði á olíu og áburði. Þá hafi Daish-
menn fallist á að fara með vopn sín 
frá Palmyra. Einnig hafi verið samið 
um að Daish-menn myndu rýma 
ákveðin svæði áður en stjórnarher-
inn hæfi árásir á þau.

Skjölunum var lekið til fréttastof-
unnar og heimildarmenn úr röðum 
uppreisnarmanna, sem sumir voru 
áður í liði með Daish, hafa rætt efni 
þeirra við fréttamenn.

Þeir fullyrða að liðsmenn Daish 
og fleiri uppreisnarhópa eigi í margs 
konar leynimakki við stjórnarher-
inn, og rússneski herinn sé jafnvel 
hafður með í ráðum stundum.

Loftárásir bæði stjórnarhersins 
og Rússahers hafa verið gagn-
rýndar fyrir að beinast jafnt að 
hryðjuverkahópum íslamista sem 
að öðrum uppreisnarhópum, sem 

hófsamari þykja, og jafnvel að 
almenningi. Undanfarna daga hafa 
harðar árásir verið gerðar á borgina 
Aleppo, en vopnahlé í landinu hefur 
ekki verið virkt þar í borg. Árásirnar 
hafa kostað um 250 manns lífið síð-
ustu tíu dagana.

Bæði stjórnarherinn og sveitir 
uppreisnarmanna hafa gert árásir á 
almenna borgara. Síðast í gær voru 
nærri 20 manns drepnir í árásum á 
yfirráðasvæði stjórnarhersins, þar 
af létu þrír lífið í árás á sjúkrahús í 
borginni.

Ráðamenn í Bandaríkjunum, 
Rússlandi og frá Sameinuðu þjóð-
unum hafa nú í vikunni reynt að 
koma á vopnahléi í Aleppo. Í gær 
fullyrti svo Sergei Lavrov, utanríkis-
ráðherra Rússlands, að einhliða yfir-
lýsing stjórnarhersins um vopnahlé 
verði einnig látið gilda um Aleppo.
gudsteinn@frettabladid.is

Leynimakk stjórnarinnar í Sýrlandi
Stjórnarher Sýrlands er sagður hafa gert samninga við vígasveitir Íslamska ríkisins. Skjalaleki sagður staðfesta þetta. Rússar jafnvel 
stundum hafðir með í ráðum, að því er fram kemur í skjölunum. Loftárásir stjórnarhersins og Rússa í landinu hafa verið gagnrýndar.

Mynd af Assad Sýrlandsforseta uppi á vegg í íbúð sem eyðilögð hefur verið i árásum. NordicphotoS/AFp

20
voru í gær drepnir í árásum 
á yfirráðasvæði stjórnar-
hersins.

250
manns hafa látið lífið í 
árásum á borgina Aleppo í 
Sýrlandi síðustu tíu daga.
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Hælisleitendur bíði með 
skírn

1DANMÖRK Biskupar í Dan
mörku vilja ekki verða við 

ósk kirkjumálaráðherra landsins, 
Bertels Haarder, um að bíða með 
að skíra hælisleitendur sem vilja 
snúast til kristinnar trúar þar til 
hælisumsóknir þeirra hafa verið 
afgreiddar. Biskuparnir segja að 
prestar eigi að verða við ósk hælis
leitenda um skírn. Ráðherrann 
kveðst vilja vernda hælisleitendur 
svo að þeir verði ekki grunaðir um 
að vilja skipta um trú í þeim til
gangi að fá hæli í Danmörku.

Gera oftar aðgerð á 
tekjuháum

2NOREGUR Ný könnun á vegum 
norsku krabbameinsskrárinnar 

sýnir að tekjuháir sjúklingar með 
lungnakrabbamein í Noregi eru 66 
prósentum líklegri til að gangast 
undir skurðaðgerð heldur en tekju
lágir. Greint er frá þessu í Aften
posten sem vísar í grein í ritinu 
International Journal of Cancer. 
Tölurnar sýna að meðferðin fer eftir 
fjölda þátta, eins og til dæmis bú
setu, aldri og kyni. Jafnframt eru 28 
prósent meiri líkur á að langskóla
gengnir gangist undir aðgerð en 
þeir sem eru með litla skólagöngu.

Helmingur hlynntur 
banni við betli

3SVÍÞJÓÐ Helmingur Svía vill 
bann við betli en 27 prósent 

eru andvíg banninu. Þetta sýna 
niðurstöður könnunar á vegum 
Sænska dagblaðsins. Sænska ríkis
stjórnin hefur verið andvíg banni 
við betli en fyrrverandi forsætis
ráðherra Svíþjóðar, Göran Persson, 
sagði nýlega í viðtali að það væri 
engin framtíð fyrir fólk að liggja á 
hnjánum úti á götu og betla. Talið 
er að allt að fimm þúsund manns 
betli á opinberum stöðum í Sví
þjóð.

NORÐURlÖNDiN

1

2
3

Ertu með góða 
hugmynd að viðburði 
fyrir Menningarnótt?

Við ætlum að styrkja skemmtilega og frumlega viðburði á 

Menningarnótt 2016 sem haldin verður 20. ágúst nk. Viðburðir 

hátíðarinnar fara fram á torgum, í húsasundum, görðum, 

galleríum, verslunum, menningarstofnunum og heimahúsum.  

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Við úthlutun í ár verður kastljósinu 
beint að viðburðum tengdum 
Grandanum. Sú tenging er þó ekki 
skilyrði fyrir styrkveitingu og tekið 
verður vel á móti öllum umsóknum.

Menningarnæturpotturinn er samstarfs- 
verkefni Höfuðborgarstofu og Landsbankans  
sem hefur verið máttarstólpi Menningar-
nætur frá upphafi. 

Veittir verða styrkir úr pottinum,  
50-250.000 kr. til einstaklinga og hópa 
sem vilja skipuleggja fjölbreytta og 
áhugaverða viðburði á Menningarnótt. 

Tekið er við umsóknum um styrki  
úr sjóðnum til og með 31. maí á  
www.menningarnott.is.  

Nánari upplýsingar um styrki hátíðarinnar 
veita viðburðastjórar Höfuðborgarstofu 
í síma 590 1500 og á menningarnott@
reykjavik.is.
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BANDARÍKiN Þrjár kirkjur í jafn 
mörgum borgum brunnu á páska
degi rétttrúnaðarkirkjunnar um 
helgina. 

Kirkjurnar, sem eru í New York, 
Sydney og Melbourne, eru stór
skemmdar. Nokkrir meiddust en 
enginn fórst.

Slökkviliðsstjóri New York, Dani
el Nigro, segir daginn sorgardag. 

„Kirkjan gjöreyðilagðist í brun
anum,“ sagði hann í samtali við 
fréttastofu CBS, en kirkjan tilheyrði 
serbnesku rétttrúnaðarkirkjunni og 
var byggð um miðja nítjándu öld. 

Kirkjan sem brann í Sydney var 
makedónsk og slösuðust slökkvi
liðsmenn við störf sín. Sú var 126 
ára gömul. 

Þá var kirkjan sem brann í Mel
bourne grísk og 115 ára gömul. Elds
upptök eru ókunn. – þea

Kirkjur brunnu 
á páskadag

Kirkja serbnesku rétttrúnaðarkirkjunn-
ar á Manhattan í New York í Bandaríkj-
unum. Nordicphotos/AFp

FJÖlMiÐlAR Ný stjórn Ríkisútvarps
ins var kosin á Alþingi í gær.

Ingvi Hrafn Óskarsson, Eiríkur 
Finnur Greipsson, Ásthildur Sturlu
dóttir og Björg Eva Erlendsdóttir 
hverfa úr stjórn RÚV.

Tilnefnd af stjórnarflokkunum 
voru þau Heiðrún Lind Marteins
dóttir og Gunnar Sturluson.

Tilnefnd af stjórnarandstöðunni 
voru þau Lára Hanna Einarsdóttir 
og Jón Ólafsson.

Árið 2013 var Lára Hanna til
nefnd af Pírötum en henni var síðar 
gert að sanna hæfi sitt og þannig fór 
að hún tók aldrei sæti í stjórninni.

Píratar gagnrýndu atvikið harð
lega og töldu stjórnarmeirihlutann 
vera að ganga á bak orða sinna um 
samkomulag um skipan stjórnar 
RÚV. – srs

Lára Hanna aftur 
í stjórn RÚV

Nokkrar breytingar urðu þegar ný 
stjórn ríkisútvarpsins var kosin af 
Alþingi  í gær. FréttABlAðið/ErNir
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

SOS, þetta er neyðarkall. Það stendur yfir kyrking ein-
stæðs og heimsfrægs lífríkis Mývatns og hún er komin 
vel á veg. Og það er stórfelld virkjanasókn með til-

heyrandi umhverfis- og náttúruspjöllum austan og norðan 
vatnsins á teikniborðunum. Kyrking er oft hljóðlát. Þessi 
kyrking hefur líka verið hljóðlát en markviss í áratugi. 
Aðra niðurstöðu er erfitt að draga af skelfilegri hnignun 
einstæðs lífríkis vatnsins, þótt þetta líflát hafi fengið að 
viðgangast vegna þess að kröfunni um að náttúran sé látin 
njóta vafans hefur í bráðum hálfa öld verið snúið við.

Sótt hefur verið að vatninu og nágrenni þess úr þremur 
áttum. Fyrst með Kísiliðjunni og séð fyrir framgangi 
hennar með því að gera það ævinlega að stórfrétt dagsins, 
þegar minnstu merki hefur mátt sjá um að starfsemi 
hennar gæti lagst niður, hrópað úlfur! úlfur! – mannlíf og 
byggð í Mývatnssveit í hættu! Síðan var Kísiliðjan lögð 
niður af markaðsástæðum, úlfurinn kom aldrei og það 
þótti ekki nein frétt. En í stað Kísiliðjunnar komu aðfarir 
að þessari heimsperlu úr tveimur áttum. Ferðamanna-
sprenging og virkjanaæði. Annars vegar margfaldur ferða-
mannastraumur og umsvif við vatnið án þess að séð verði 
að neitt hafi verið gert til að verja lífríki þess. Hver hefur 
bent á annan. Allir uppteknir við að græða án þess að 
neinu sé kostað til varnaraðgerða gegn umhverfisáhrifum. 
Hins vegar ekki minni aðför að lífríki og einstæðri jarð-
fræðilegri náttúru Mývatnssveitar í formi áforma um 90 
megavatta jarðvarmaorkuvers rétt austan við austurbakka 
vatnsins og stórfellda stækkun Kröfluvirkjunar með sókn 
virkjana inn á Leirhnjúks-Gjástykkissvæðið. Það er svæði 
sem á engan sinn líka á jörðinni, heldur ekki hér á landi.

Mat á umhverfisáhrifum þessara virkjana, sem búið er 
að gera fyrir Landsvirkjun, er hræðilegra en tárum taki 
vegna þess hvernig að verki er staðið. Já, þetta er Ísland í 
dag: „Fólk dreymir um fé og frama / í ferlegu umhverfis-
drama / með eyðingu og aðför / við alvaldsins fótskör / 
og öllum er andskotans sama.“ SOS – þetta er neyðarkall. 
Svipað neyðarkall var sent í grein í Fréttablaðinu fyrir 
fjórum árum. Heyrir enginn? Hlustar enginn? Á þetta að 
vera svona áfram?

Kyrking og eyðing 
í Mývatnssveit

Ómar Þ.  
Ragnarsson
sjónvarpsmaður

Mat á 
umhverfis
áhrifum 
þessara 
virkjana, 
sem búið er 
að gera fyrir 
Landsvirkj
un, er 
hræðilegra 
en tárum 
taki vegna 
þess hvernig 
að verki er 
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HVAÐ FÆR 
STJÖRNURNAR 
TIL AÐ SKÍNA 
SKÆRAR?

Magn úrgangs á hvern íbúa í Reykja-
vík hefur dregist saman um 22 
prósent á tíu árum. Flokkun hefur 
aukist verulega síðustu mánuði, 
bæði flokkun pappírs og plasts frá 
blönduðu sorpi.

Á sama tíma berast fréttir af því að þátttaka í grænum 
verkefnum hjá ráðuneytum og stofnunum ríkisins sé 
slæleg. Aðeins þrjátíu ríkisstofnanir hafa tekið þátt 
í stórum hvataverkefnum í umhverfismálum af alls 
160 stofnunum og aðeins þrjú af átta ráðuneytum. 
Frá þessu var greint í Fréttablaðinu í gær þar sem fram 
kom að þrátt fyrir ítrekaða hvatningu halda aðeins 26 
stofnanir svokallað Grænt bókhald.

Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofn-
unar, segir verkefnin nú þegar hafa skilað miklum 
sparnaði fyrir ríkið og umhverfið. Pappírsnotkun 
stofnana sem skiluðu Grænu bókhaldi fyrir árið 2014 
minnkaði um 29 prósent. Hún segir að ef allar stofnanir 
myndu minnka pappírsnotkun sína eins mikið og þær 
sem skiluðu Grænu bókhaldi, myndu sparast rúmlega 
sjötíu milljónir. Rafmagnsnotkun hefur minnkað um 
13 prósent milli ára sem sparaði aðrar 57 milljónir á 
milli ára. Þá er auk þess mun dýrara fyrir stofnanir að 
senda frá sér óflokkaðan úrgang en þann flokkaða.

Í nóvember skrifuðu yfir hundrað fyrirtæki og stofn-
anir í Reykjavík undir yfirlýsingu um aðgerðir í lofts-
lagsmálum. Þau skuldbundu sig til að setja sér markmið 
og fylgja þeim eftir með aðgerðum sem draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og minnka myndun úrgangs. 
Þá gaf Reykjavíkurborg það út á loftslagsráðstefnunni í 
París fyrir áramót að hún stefni að því að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda um 35 prósent fyrir árið 2020 
og um 73 prósent árið 2050.

Hlýnun jarðar er talin eitt stærsta vandamál sem 
mannkynið stendur frammi fyrir. Íslenska ríkið hefur, 
ásamt sveitarfélögum, skuldbundið sig til að draga 
verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknar og Sjálf-
stæðisflokksins frá árinu 2013 kom fram að beita ætti 
hvetjandi aðgerðum til að ýta undir græna starfsemi í 
efnahagslífinu. „Nýta ber vistvæna orkugjafa enn frekar 
við samgöngur. Hvatt verði til þess að dregið verði úr 
notkun jarðefnaeldsneytis. Brýnt er að dregið verði úr 
nettólosun gróðurhúsalofttegunda, bæði með því að 
draga úr beinni losun af mannavöldum og með því að 
stórauka landgræðslu, skógrækt og aðra eflingu gróður-
lenda,“ segir í yfirlýsingunni.

Það skýtur því skökku við að ráðuneyti og sveitarfé-
lög séu svo aftarlega á merinni þegar kemur að grænum 
aðgerðum. Þó framangreind markmið ríkisstjórnar-
innar séu langt í frá þau einu í stefnuyfirlýsingunni sem 
lítið hefur verið gert til að ná, þá vekur það furðu að þau 
tækifæri sem þó eru til staðar, með hvataverkefnum 
Umhverfisstofnunar, séu ekki nýtt.

Starfsemi og mannlíf í þéttbýli skýrir um 80 prósent 
orkunotkunar og koltvísýringslosunar í heiminum. Á 
þessum málum verður ekki tekið nema með þátttöku 
stærsta atvinnurekanda landsins sem er ríkið.

Grænt ríki

Íslenska ríkið 
hefur, ásamt 
sveitarfé
lögum, skuld
bundið sig til 
að draga veru
lega úr losun 
gróðurhúsa
lofttegunda.

Jöfnuðurinn 2016
Margir ráku upp stór augu þegar 
ríkisstjórnin státaði af miklum 
jöfnuði á Íslandi sem í raun átti 
sér stað í tíð forvera hennar. Það 
var miður fyrir sitjandi ríkis-
stjórn að eiga ekki heiðurinn. 
Þó getur núverandi ríkisstjórn 
vafalaust eftir nokkur ár státað 
af því að hafa stuðlað að jöfnuði. 
En með Leiðréttingunni voru 
skuldir eignafólks jafnaðar og 
varpað yfir á þá skuldlausu, 
ungu kynslóðina, sem tekur þátt 
í að tryggja jöfnuðinn með því 
að taka að sér hærri skólagjöld, 
lægri námslán erlendis, færri 
leiguíbúðir og minni tekjuaukn-
ingu líkt og kom fram í hagsjá 
Landsbankans í fyrradag.

Leicester, Trump og Texas
Í fyrradag gerðist hið ótrúlega 
þegar enska knattspyrnu-
liðið Leicester valtaði yfir menn 
pistlahöfundar í Tottenham og 
tryggði sér Englandsmeistaratit-
ilinn. Í gærkvöldi tryggði Donald 
Trump sér sigur í Indianafylki 
í Bandaríkjunum og er orðinn 
svo gott sem forsetaefni Repú-
blikanaflokksins. Pistlahöfundi 
þykir þetta fyrirboði um ár hinna 
ólíklegu sigurvegara. Á Íslandi 
mun það vera einhver alþýðlegur 
enda Leicester mikil alþýðu-
borg og Trump talar munni hins 
venjulega alþýðumanns í Banda-
ríkjunum. Veðbankarnir segja 
á þessum bæ að Magnús Ingi 
Magnússon, Texas Maggi, gæti 
verið hlutskarpi alþýðumaður-
inn. stefanrafn@frettabladid.is
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Síðustu vikur hefur tjöldunum 
verið svipt frá veruleika sem við 
trúðum ekki að væri jafn alvar-

legur og raun ber vitni: Valdamesta 
fólk atvinnulífsins og stjórnmálanna 
hefur efnast á okkar kostnað og flutt 
svo verðmætin burt og komið þeim 
undan skatti eða eftirliti.

Þjóðin þarf að breyta um stefnu. En 
skoðanakannanir valda alvarlegum 
áhyggjum: Fylgi Pírata heldur áfram 
að dragast saman, VG dalar á nýjan 
leik eftir uppsveiflu, Samfylkingin 
stendur pikkföst og Björt framtíð 
er rétt yfir þröskuldinum til að ná 
manni á þing. Stjórnarflokkarnir 
styrkjast. Okkur hefur mistekist að ná 
frumkvæði og skapa trúverðugleika 
leið áfram.

Það er mikill vilji í stjórnarandstöð-
unni að stilla saman strengi. En það er 
ekki nóg að stilla okkur saman upp á 
fallegri hópmynd – nú eða finna jafn-
vel ný andlit í stað þeirra eldri til að 
fríska upp á þá mynd. Reynslan segir 
okkur nefnilega að lykillinn að sigri 
umbótaafla felst í því að fólk sam-
einist um afmörkuð meginmarkmið, 
með stefnu sem virkar og tengist 
daglegum veruleika fólks. Á þessu 
byggðist til dæmis hugmyndin um 
Reykjavíkurlistann.

Atvinnulíf í þágu venjulegs fólks
Við í stjórnarandstöðunni getum 
ekki vænst þess að ná tiltrú kjós-
enda nú, nema að við setjum fram 
skýr meginmarkmið sem allir sam-
einast um og þjóðin veit að verða 
fyrst á dagskrá. Við þurfum að mínu 
viti að sameinast um nýjar reglur 
efnahagslífsins, þar sem hagsmunir 
venjulegs fólks en ekki bólugróði 
verður settur í öndvegi. Við þurfum 
framleiðniaukningu, enda vinnum 
við lengur fyrir lægri laun en aðrar 
Norðurlandaþjóðir og ungt fólk 
ber minna úr býtum hér en í grann-
löndunum. Við þurfum efnahags-
legan stöðugleika, lækkun vaxta og 
opnun landsins fyrir samkeppni, en 
ekki efnahagsstefnu í þágu atvinnu-
greina sem hirða arðinn af auðlind-
um landsins. Við þurfum ekki meiri 
einkavæðingu, eins og forysta SA 
boðar nú. Við þurfum þvert á móti 
stuðning við grunnstoðir opinberrar 
velferðarþjónustu – heilbrigðiskerfi 
og menntakerfi sem rekið er fyrir 
almennt skattfé.

Annarra manna fé
Voldugustu öflin í íslensku efna-
hagslífi hafa um áratugi auðgast 
á opinberri aðstöðu, aðgangi að 
upplýsingum eða tækifærum sem 
ráðandi öfl hafa búið til með tökum 
sínum á ríkisvaldinu. Ég hef áður 
rakið hvernig handvaldir menn 
fengu einir að eiga viðskipti við 
Varnarliðið og rukka fjórfaldan raun-
kostnað athugasemdalaust, fengu 
að vita um gengisfellingar á undan 
öðrum og eiga viðskipti á gamla 
genginu og fengu forgang að kaupum 
á ríkiseignum. Bjarni Benediktsson 
vitnaði um daginn til Margrétar 
Thatcher sem sagði að vandamálið 
við sósíalismann væri að á endanum 
þryti annarra manna fé. Þess vegna 
er snilld Bjarna og félaga þeim mun 
meiri: Á Íslandi hafa ráðandi ættir 
og öfl fundið eilífðarvél sem tryggir 
þeim auðlegð skapaða af annarra 
manna fé, mann fram af manni.

Uppbygging opinberrar þjónustu
En það hefur líka verið gengið með 
skipulegum hætti á opinbera kerfið, 
til hagsbóta fyrir einkarekna sam-
keppnisaðila. Nú nýverið skrifuðu 
nærri 90 þúsund Íslendingar nafn 
sitt undir kröfu um endurreisn heil-
brigðiskerfisins og ég held að það 
sé óhætt að fullyrða að fátt sameini 

Um hvað þarf samstöðu nú?
okkur meira en viljinn til að hafa 
opinbera heilbrigðisþjónustu sem 
veitt er án tillits til efnahags. En við 
fundum það út í kjölfar hruns að 
kerfið er allt skekkt í þágu einka-
rekstrar. Þegar draga þurfti saman í 
ríkisútgjöldum reyndust framlög til 
einkarekinnar heilbrigðisþjónustu 
bundin í samningum og niðurskurð-
ur hjá hinu opinbera gat bara bitnað 
á hinu opinbera kerfi. Þannig lentum 
við í þeirri fráleitu stöðu að framlög 
til opinbera heilbrigðiskerfisins dróg-
ust saman um á annan tug prósenta 

eftir hrun, á sama tíma og aukning 
varð á greiðslum til sérgreinalækna.

Vilja námsmenn skulda GAMMA?
Af þessari reynslu verðum við að læra 
og gæta þess að sömu reglur gildi um 
alla opinbera þjónustu, svo við endum 
ekki með að kæfa það sem við helst 
vildum hlúa að. Annað dæmi sjáum 
við nú í uppsiglingu: Fréttir berast af 
því að ríkisstjórnin stefni að því að 
draga saman réttindi námsmanna til 
námslána. Það verður erfiðara að fara 
utan í nám og það verður erfiðara að 

ljúka löngu námi, eins og doktors-
námi, á opinberum námslánum. Á 
sama tíma sjáum við GAMMA setja 
á fót námslánasjóð, sem býður náms-
mönnum lán á markaðslegum for-
sendum með 8,75% vöxtum! Nú þegar 
hefur þessi ríkisstjórn útilokað fólk 
yfir 25 ára frá bóknámi í framhalds-
skólum og í staðinn fyrir lág skrán-
ingargjöld þarf fólk að greiða jafnvel 
á þriðja hundrað þúsund í skólagjöld á 
frumgreinabrautum einkaskóla.

Aðferðafræðin er ávallt sú sama: 
Það er þrengt að ódýrri opinberri 

þjónustu og biðlistar eru látnir um 
að skapa þörf fyrir einkarekstur við 
hliðina.

Sameinumst um stóru málin
Þessi mál eru mikilvægust, nú þegar 
kemur að kosningum og að mynda 
nýja ríkisstjórn. Góð mennta- og heil-
brigðisþjónusta sem allir hafa efni á 
er undirstaða lítils samfélags. Og 
reglur atvinnulífs sem tryggja okkur 
hámarksverðmæti og arð af auðlind-
um í þágu þjóðar, en ekki í þágu fárra. 
Ekkert skiptir meira máli en þetta.
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Reykjavíkurborg óskar eftir umsóknum um 
þátttöku í samkeppnisviðræðum vegna sölu 
byggingarréttar og uppbyggingar á lóðum 03 
og 04 við Hlésgötu í Vesturbugt. 

Staðsetning miðsvæðis sem og útsýni yfir 
höfnina og til Esjunnar gerir svæðið eftir-
sóknarvert.

Kaupandi byggingarréttar fær heimild til 
að hanna og byggja um 170 - 176 íbúðir 
og atvinnu húsnæði sem staðsett verður á 
jarðhæðum bygginganna. 

Vesturbugt - nýjar lóðir við höfnina

Byggingarréttur með útsýni
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Reykjavíkurborg áformar að kaupa um 74 íbúðir samkvæmt tilboði bjóðanda og einnig bílageymslur 
undir húsunum fyrir 170 bíla sem rekin verða af Bílastæðasjóði Reykjavíkur. Íbúðir, sem 
Reykjavíkurborg kaupir, skulu afhentar tilbúnar til innréttingar. Hús að utan, lóðir og bílageymslur 
afhendast fullbúnar.

   Kynningarfundur verður haldinn miðvikudaginn 11. maí kl. 16.00 
            í fundarsalnum Vindheimum, Borgartúni 12 - 14, 7. hæð. 

 Gögn og nánari upplýsingar á reykjavik.is/vesturbugt

 Frestur til að skila umsóknum er til kl. 10:00 þann 2. júní 2016. 

03 04

Árni Páll  
Árnason
formaður  
Samfylkingar-
innar

s k o ð u n   ∙   F R É T T A B L A ð i ð 13M i ð V i k u D A G u R   4 .  M A í  2 0 1 6



Opið í dag

10-22
SUMARHÁTÍÐ

20% afsláttur
af öllum vörum í verslun - aðeins í dag 4. maí

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

Frí heimsending 
á höfuðborgarsvæðinu 

ef verslað er fyrir 45.000 
eða meira og greitt í dag

Nú 207.920 kr.

Borð nú 
119.920 kr.

Stóll nú 
23.920 kr.

Nú 11.595 kr.Nú 10.320 kr.

Nú 19.920 kr.

Dagskrá
Lukkuhjól fyrir þá 

sem versla 
Grillaðar pylsur, 

gos/svali milli kl. 17-20
Bylgjan verður á staðnum

og gefur glaðning  
frá kl. 17

Valdís verður á staðnum 
frá kl 17

Nú 79.920 kr.

Nú 11.920 kr.

Nú frá 14.320 kr.

Costa-stóll. Svartu, hvítur eða blár úr plasti. 
12.900 kr. Nú 10.320. kr.

Panama-stóll. 
Sex mismunandi litir. 14.900 kr. 

Nú 11.920 kr.

Summer-eldstæði. 
75 cm. 16.900 kr. Nú 11.595 kr. 

Summer-sófasett. 
Hornsófi, tveir kollar og borð. 299.900 kr. Nú 239.920 kr. 

Glaðningur 
frá ILVA
Fyrstu 100 sem 

versla fá 
veglega 
sumargjöf.

NÝR BÆKLINGUR WWW.ILVA.IS

Nú 11.920 kr.

Saga-sólstóll. Stillanlegur sólstóll. 14.900 kr. Nú 11.920 kr. 

Copenhagen-stóll. 5 mismunandi litir. Plastseta með viðarfótum. 24.900 kr. Nú 19.920 kr.

Cultiva-blómatröppur. 3 þrep. 14.900 kr. Nú 11.920. kr.

Heimdal-sófaborð. Steypt borðplata og fætur úr eik. 
40 cm. 17.900 kr. Nú 14.320 kr. 50 cm. 24.900 kr. Nú 19.920 kr. 
60 cm. 34.900 kr. Nú 27.920 kr. 

Vigo-borð. Steypt borð. 90 x 200 cm. 149.900 kr. Nú 119.920 kr. 
Cape town-stóll. Stóll með sessu. 29.900 kr. Nú 23.920 kr. 

Langkawi-legubekkur með sessum. 90 x 180 cm. 
99.900 kr. Nú 79.920 kr.

TILBOÐ
Mozzarella beygla 
Verð 1.195 kr. 

Nú 895 kr.

Mán. - Fös. 12 - 18, Lau. og Sun. 12 - 17:30
AFGREIÐSLUTÍMI Á KAFFIHÚSI

sendum um allt land

Summer-sófasett. Tveir sófar, geymslukassi og borð með geymslu. 
259.900 kr. Nú 207.920 kr.

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að 
sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING
3 MÁNAÐA VAXTALAUS 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ0%

VEXTIR
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Nú er nýafstaðin alþjóðlega 
jarðhitaráðstefnan Iceland 
Geothermal Conference. 

Þetta var sú þriðja í röðinni og hana 
sóttu um 700 manns frá um 50 
löndum. Skipulag, efnistök og öll 
umgjörð var til fyrirmyndar og vil 
ég fyrir hönd Orkuveitu Reykjavíkur 
þakka Íslenska jarðhitaklasanum og 
klasastjóranum Gekon fyrir fagmann-
lega vinnu.

Við verðum áþreifanlega vör við 
það á þingum sem þessu hve lánsöm 
við erum að njóta jarðhitans. Við 
finnum það líka hversu mikil fram-
sýni var í því fólgin að nýta hann með 
þeim hætti sem við höfum gert. Þar 
eru hitaveiturnar okkar einstakar. 
Orkan í hitaveitum landsins er þvílík 
að ef þeirra nyti ekki við dygði allt raf-
magn sem framleitt er í landinu varla 
til að kynda íslensk hús á köldum 
degi.

Ef við teljum að án hitaveitnanna 
myndum við bara kynda með raf-
magni, þá myndi það útheimta að í 
kuldaköstum væri ekkert rafmagn 
aflögu í nokkuð annað, hvorki álver, 
loðnubræðslu, gróðurhús eða raf-
magnsbílinn og við þyrftum líklega 
að slökkva ljósin í húsunum okkar 
líka. Svo yrði kostnaðurinn marg-
faldur eins og þeir vita sem þurfa að 
kynda með rafmagni.

Það er því ekki að undra að bar-
áttufélagar okkar gegn hlýnun jarðar 
víða um heim sæki okkur heim til að 
kynna sér hvernig hægt er að miðla 
þvílíkri ofurorku til samfélaga með 
sjálfbærum og hagkvæmum hætti.

Viljum vera bakhjarl
Það má spyrja hvað Orkuveita Reykja-
víkur og dótturfyrirtækin Veitur 

og Orka náttúrunnar eru að gera á 
svona ráðstefnu því ekki erum við 
að sækja á erlenda markaði. Okkur 
finnst það ljúf skylda að upplýsa 
fróðleiksfúsa milliliðalaust um þau 
lífsgæði sem jarðhitinn hefur fært 
okkur, hvaða erfiðleikum við höfum 
mætt og hvernig við höfum greitt úr 
þeim. Í samtali við alþjóðlegt áhuga-
fólk um jarðhitann og nýtingu hans 
á ráðstefnunni lærðum við líka 
margt. Rétt eins og við miðluðum 
mistökum okkar (sem við köllum 
vitaskuld reynslu á ráðstefnum sem 
þessari) fengum við kost á að læra af 
mistökum annarra. Það er alla jafna 
ódýrara en að þurfa að gera þau sjálf. 
Með þátttökunni viljum við líka vera 
bakhjarl þeirra fjölmörgu íslensku 
jarðhitafyrirtækja sem eru að hasla 
sér völl í útlöndum og hafa mörg 
hver öðlast sína þekkingu og reynslu 
í samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur 
og dótturfyrirtækin.

Á ráðstefnunni nú í ár fannst mér 
sérstaklega vænt um að gestum 
okkar þótti ekki bara talsvert til jarð-
hitanýtingarinnar koma. Átak okkar 
Orkuveitufólks í jafnréttismálum 
vakti talsverða athygli. Það er nefni-
lega víðar en hér á landi að orku- og 
veitufyrirtæki eru tiltölulega eins-
leitir vinnustaðir sem fara þá á mis 
við kosti þess að karlar og konur starfi 
hlið við hlið og njóti sömu kjara. Við 
þurfum fleiri konur til starfa og sér-
staklega í þeim starfsgreinum þar sem 
þær eru fæstar, í iðn- og tæknistörf-
unum. Samstarf OR, Veitna og Orku 
náttúrunnar við Árbæjarskóla vakti 
athygli en í vetur hafa átta strákar 
og átta stelpur verið í valáfanga sem 
kenndur er hjá okkur á Bæjarháls-
inum og krakkarnir kynnast góðu 
handverki af okkar flinkasta fólki.

Það var augljóst af ráðstefnunni 
að orkukerfin í heiminum eru að 
breytast enda verða þau að gera það. 
Jarðhitinn kemur þar víða við sögu en 
þær breytingar gefa fyrirtækjunum 
líka kost á að innleiða fleiri breytingar 
samhliða, til dæmis að jarðhitabrans-
inn verði jafnréttisbransi. Hann er 
sjálfbærari þannig.

Að lokinni 
jarðhitaráðstefnu

Ég hef á þessum vettvangi 
fjallað nokkuð um málefni 
Félags leiðsögumanna í þeirri 

von að eitthvað af þrennu myndi 
gerast: í fyrsta lagi að leiðsögu-
menn fengju þann samastað í til-
verunni sem gæti eflt stéttarvitund 
þeirra og staðið vörð um kjör 
þeirra, í öðru lagi að Félag leið-
sögumanna endurskoðaði afstöðu 
sína til leiðsögunáms og leiðrétti 
ýmsar rangfærslur um „viður-
kennda námskrá“ sem til þessa 
hafa spillt fyrir samstöðu leiðsögu-
manna og í þriðja lagi að félag-
ið yrði áberandi aðili að mótun 
farsællar stefnu í ferðaþjónustu 
– ekki veitir af góðum kröftum 
í þá vinnu þegar ferðamönnum 
fjölgar jafn hratt og raunin er og 
þörf er á markvissu átaki svo ferða-
þjónustan megi vaxa að metnaði 
og gæðum.

En einhverra hluta vegna hefur 
allt sem ég hef sagt og gert farið 
algerlega öfugt ofan í stjórn Félags 
leiðsögumanna. Stjórn félagsins 
hefur ekki látið svo lítið að svara 
ábendingum mínum – og annarra – 
um það sem betur mætti fara, hún 
hefur ekki með einu orði svarað eða 
tekið undir gagnrýni mína á afstöðu 
félagsins til leiðsögunáms og þeirra 
réttinda sem það veitir eða veitir 
ekki og þegar kemur að því að ræða 
á aðalfundi þess um þessi mikilvægu 
mál þá eru þau einfaldlega slegin af 
borðinu með gerræði og valdníðslu 
fundarstjóra og ekki verður annað 
skilið af athugasemd sem stjórn FL 
birtir á heimasíðu félagsins en að sú 
valdníðsla sé bara í góðu lagi!

Ég hef skrifað bréf þar sem ég bið 
um að stjórn FL boði til framhalds-

aðalfundar svo leiðrétta megi það 
sem miður fór í fundarstjórn; við 
því bréfi hefur ekkert svar borist. 
Stjórn FL virðist því ætla að brjóta 
á afgerandi hátt gegn lögum síns 
eigin félags, félagslögum og fundar-
sköpum. Því verður auðvitað ekki 
unað. Það á erindi við alla leiðsögu-
menn, sem og almenning, sem lætur 
sig varða framkomu aðila í ferða-
þjónustu.

Það er fróðlegt að lesa fyrrnefnda 
athugasemd stjórnar FL á heimasíð-
unni; áhugasamir geta nálgast hana 
á vefslóðinni www.touristguide.is. 
Fyrirsögnin er „Andsvar við ásökun 
um valdníðslu FL“ og ég er í athuga-
semdinni sakaður um að finna 
„félaginu margt til foráttu“ ásamt 
því að hafa ýjað að því að „stjórn 
félagsins hafi beitt valdníðslu á 
fundinum“. Síðan er því lýst yfir að 
stjórn FL telji ekki að frekar þurfi að 
fjalla um þetta mál í fjölmiðlum og 
að ræða megi öll málefni leiðsögu-
manna á fundum sem boðað er til í 
nafni félagsins.

Beitir óátalið gerræði
Það er einkennilegur umræðu-
vilji þegar fundarstjóri aðalfundar 

beitir óátalið gerræði til að slá 
umræðu um hagsmunamál út af 
borðinu. Það er sömuleiðis undar-
legur umræðuvilji sem kemur fram 
í því að bera skoðanir upp á við-
mælendur sína, en það gerir stjórn 
FL óhikað. Það getur hver séð, sem 
les greinar mínar, sem birst hafa 
hér í Fréttablaðinu (25. febrúar, 
17. mars og 6. apríl) að ég er aldeilis 
ekki að finna félaginu eitt eða neitt 
„til foráttu“. Ég hef þvert á móti talið 
nauðsynlegt að efla það og þar með 
styrkja samstöðu heildar leiðsögu-
manna. Ég tala heldur hvergi í grein 
minni um „valdníðslu stjórnar“. En 
stjórn Félags leiðsögumanna telur 
í lagi að snúa út úr orðum mínum, 
rangfæra og fara með ósannindi í 
stað þess að beita málefnalegum 
rökum um það sem efnið varðar – 
félagsaðild á grundvelli jafnréttis og 
hagsmunabaráttu fyrir heildina.

Auðvitað ræður stjórn Félags 
leiðsögumanna ein með hvaða 
sæmd hún vill taka á málefnum 
sem félagsmenn vilja taka upp á 
fundum félagsins. Því ræður enginn 
annar! Í formannspistli sem birtist á 
heimasíðu FL að loknum aðalfundi 
sá formaður þess ástæðu til að orða 
umræðuviljann á eftirfarandi hátt: 
„Það var hart sótt að félaginu með 
róttækri lagabreytingartillögu og 
sýndu fundarmenn með afgerandi 
hætti hvaða hug þeir bera til slíkra 
aðfara.“ Þetta er í stjórnarpistlinum 
kallað að „ræða megi öll málefni 
leiðsögumanna á fundum sem 
boðað er til í nafni félagsins“.

Það er augljóslega eitt mál, sem 
stjórn Félags leiðsögumanna vill 
ekki að sé rætt, hvort sem er innan 
eða utan félags: það mál varðar 
eðli og hlutverk hins svokallaða 
fagfélags. Það er nefnilega sérhags-
munafélag sem miðar að því að 
varðveita hagsmuni sumra. Það má 
ekki draga fagfélagið í efa, jafnvel 
þótt aðeins sé verið að tala um að 
Félag leiðsögumanna veiti öllum 
starfandi leiðsögumönnum félags-
aðild á jafnréttisgrundvelli og berj-
ist fyrir hagsmunum heildarinnar.

Má ekki ræða öll mál 
leiðsögumanna?

Í meira en 60 ár hefur Norður-
landaráð stuðlað að auknu 
samstarfi og samstöðu nor-

rænu þjóðanna með þeim óum-
deilda árangri að í dag eru samfélög 
Norður landanna allra talin einhver 
þau farsælustu í heiminum, hvort 
sem horft er til efnahags, umhverfis 
eða félagslegs réttlætis. Mikilvægur 
þáttur í þessum árangri hefur verið 
sameiginlegur vinnumarkaður 
landanna, náið samstarf stjórnvalda 
og stöðug vinna og viðleitni við að 
ryðja úr vegi öllum mögulegum 
hindrunum sem skapast vegna mis-
munandi löggjafar og landamæra 
þessara sjálfstæðu ríkja.

Mismunandi viðbrögð Norður-
landanna við stórauknum fjölda 
flóttamanna hafa haft alvarlegri 
og neikvæðari áhrif á samstarf 
landanna í þessum efnum en áður 
hefur þekkst. Í fyrsta sinn í meira en 
60 ár þurfa ríkisborgarar Norður-
landanna að framvísa vegabréfum 
á ferðum sínum innan Norður-
landanna.

Samstarf um betri aðlögun
Þessi alvarlega staða var til umræðu 
á fundi Norðurlandaráðs í Ósló í 
síðustu viku þar sem jafnaðarmenn 

lýstu þeirri eindregnu afstöðu sinni, 
að núverandi ástand væri óásættan-
legt og úr því yrðu ríkisstjórnir 
landanna að greiða hið snarasta 
í anda þess góða samstarfs sem 
Norðurlöndin hafa haft um ára-
tuga skeið.

Jafnaðarmenn kölluðu einnig 
eftir stórauknu samstarfi um betri 
aðlögun innflytjenda og sameigin-
legum aðgerðum Norðurlandanna, 
bæði á vettvangi Evrópusambands-
ins og Norðurlandanna, vegna 
aukins fjölda flóttamanna. Að mati 
jafnaðarmanna í Norðurlanda-
ráði er slíkt náið samstarf ríkjanna 
eina raunhæfa leiðin til takast á við 
verkefnið með farsælum hætti. Hið 
sama á einnig við um baráttuna 
gegn félagslegum undirboðum á 
vinnumarkaði, skattaskjólum og 
skattaundanskotum, sem eru mál 
sem jafnaðarmenn lögðu áherslu á, 
á fundum Norðurlandaráðs í Ósló.

Norðurlöndin fremst í  
baráttunni gegn skattaskjólum
Velferðarsamfélög Norðurlanda 
byggja á samfélagslegri sátt um 
skattgreiðslur allra. Þannig hefur 
okkur tekist að byggja upp fyrir-
myndarsamfélög þar sem stöðug-
leiki, öryggi og jöfnuður ríkir. Enn á 
ný hafa uppljóstranir á gögnum um 
alþjóðleg skattaskjól sýnt og sann-
að að fjöldi fyrirtækja og einstak-
linga skýtur sér undan samfélags-
legri ábyrgð og svíkur undan skatti. 
Panamaskjölin sem hlotið hafa 
verðskuldaða alþjóðlega athygli 

eru nýlegasta dæmið þar um. Jafn-
aðarmenn í Norðurlandaráði telja 
mikilvægt að berjast gegn skatt-
svikum á heimsvísu. Við hvetjum 
ríkisstjórnir Norðurlandanna til 
að sameina krafta sína til að vinna 
gegn skattsvikum og til að leiða þá 
baráttu á alþjóðavettvangi.

Norðurlandaráð gegn  
félagslegum undirboðum
Á fundi sínum í Ósló samþykkti 
Norðurlandaráð að hvetja ríkis-

stjórnir Norðurlandanna til að gera 
úttekt á því hvort og þá hvernig 
breytt vinnuskilyrði í flugsam-
göngum hefðu áhrif á öryggi í flugi. 
Jafnaðarmenn, sem lögðu fram til-
lögu um málið, telja að það ógni 
flugöryggi hvernig fleiri og fleiri 
flugfélög segja sig frá hefðbundnum 
ráðningarskilmálum og réttindum 
sem gilt hafa á vinnumarkaði á 
Norðurlöndum en ráði þess í stað 
ódýrt vinnuafl á verri kjörum.

Sjö nýjar tillögur um  
aukið norrænt  samstarf
Á fundinum í Ósló kynntu jafnaðar-
menn einnig sjö nýjar tillögur um 
aukið og nánara samstarf Norður-
landanna á ýmsum sviðum. Til-
lögurnar fjalla m.a. um samstarf 
landanna um aðgerðir til að ná mark-
miðum Parísarsamkomulagsins í 
loftslagsmálum; aukið samstarf til að 
minnka matarsóun; samræmingu og 
samráð skóla um leiðir til að tryggja 
góða móttöku barna á flótta; sam-
eiginlega stefnumótun í málefnum 
heyrnarskertra; samstarf um rann-
sóknir og aðgerðir til að koma í veg 
fyrir kynferðislega áreitni á vinnu-
stöðum; og aukið vægi ungs fólks í 
starfi og stefnumótun Norðurlanda-
ráðs.

Nánari upplýsingar má nálgast um 
tillögurnar á heimasíðu jafnaðar-
manna í Norðurlandaráði, www.s-
norden.org Tillögurnar verða allar 
teknar til meðferðar á vettvangi 
Norðurlandaráðs á komandi vikum 
og mánuðum.

Leiðin áfram er aukið norrænt samstarf

Velferðarsamfélög Norður-
landa byggja á samfélagslegri 
sátt um skattgreiðslur allra.

 Það er augljóslega eitt mál, 
sem stjórn Félags leiðsögu-
manna vill ekki að sé rætt, 
hvort sem er innan eða utan 
félags: það mál varðar eðli 
og hlutverk hins svokallaða 
fagfélags.

Ólína Kjerulf Þorvarðardóttir
Phia Andersson, Svíþjóð
Sonja Mandt, Noregi
Henrik Dam Kristensen, Danmörku
Maarit Feldt-Ranta, Finnlandi
stjórn Jafnaðarmanna  
í Norðurlandaráði

Bjarni  
Bjarnason
forstjóri OR

Jakob S. Jónsson
leiðsögumaður
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w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

HEFST Í DAG!
OKKAR MESTA ÚRVAL FRÁ UPPHAFI

EVRÓPSKT GÆÐAMERKI Á ÓTRÚLEGA GÓÐU VERÐI!

AUTHOR MATRIX 24“
18 gira Shimano Revoshift skipting, 
Tektro bremsur 855AL
3901305/13

AUTHOR VECTRA 26” 
8 gíra Shimano Revoshift.
þyngd 16,1 kg með fjöðrun
3901307

AUTHOR ENERGY 20”
10”Hi-ten grind. 
6 gira Shimano Revoshift skipting. Tektro bremsur 855.
3901310/11

AUTHOR MELODY 20”
6 gira Shimano Revoshift skipting. 
Tektro bremsur 
 3901312

TAX FREE

32.180kr
39.900 kr

TAX FREE

32.180kr
39.900 kr

TAX FREE

30.566kr
37.900 kr

TAX FREE

30.566kr
37.900 kr

TAX FREE

35.995kr
43.900 kr

*Tax free gildir ekki af tilboðum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.  Tax Free tilboð jafngildir 19.35% afslætti. Gildir miðvikudag til sunnudags.

ÖLL REIÐHJÓL

AUTHOR TROPHY 26”
18 gíra Shimano skipting.  
þyngd 16,3 kg með fjöðrun
3901306

Skoðaðu
úrvalið á

husa.is



sjáumst á næsta ári  
Það er ekkert fararsnið á Louis van 
Gaal, knattspyrnustjóra man
chester united, þrátt fyrir þrálátan 
orðróm og fréttir þess efnis að 
Hollendingurinn verði látinn fara 
eftir tímabilið og josé mourinho 
taki við.
Van Gaal sendi ársmiðahöfum 
manchester united bréf þar sem 
hann hvetur þá til að endurnýja 
miðana fyrir næsta tímabil.
„Það er mitt helsta markmið að 
vinna titla fyrir stuðningsmennina 
og sérstaklega ykkur sem mætið á 
leikina í hverri viku. Það vinna allir 
hörðum höndum að því að koma 
félaginu aftur á þann stall sem það 
á að vera. Ykkar hjálp er ómetanleg 
og leikmennirnir kunna vel að 
meta hana,“ segir Van Gaal.
„Ég skrifaði undir þrjú ár þannig að 
við sjáumst á næsta ári.“

Í dag
18.30 Real M. -  Man. City Sport 
20.45 Meistaramörkin  Sport 
00.00 Cleveland - Atlanta Sport  

Umspil Olís-deildar karla
19.30 Fjölnir - Selfoss  

ronaLdo kLár í sLaGinn  
Cristiano ronaldo er klár í slaginn 
með real madrid fyrir seinni leik 
liðsins gegn manchester City í 
undanúrslitum meistaradeildar 
Evrópu í fótbolta í kvöld.
ronaldo hefur misst af síðustu 
þremur leikjum real madrid vegna 
meiðsla í læri, þar á meðal marka
lausu jafntefli spænska liðsins gegn 
manchester City á Etihadvellinum 
í síðustu viku.
Þetta eru augljóslega frábærar 
fréttir fyrir real madrid sem þarf 
að vinna leikinn til að komast 
áfram. markajafntefli kemur City 
áfram á útivallarmarkareglunni.
ronaldo tók fullan þátt í æfingu 
real madrid í gær og 
Zinedine Zidane, þjálf
ari real madrid, stað
festi við fréttamenn 
eftir hana að ronaldo 
myndi taka fullan 
þátt í leiknum á 
miðvikudags
kvöldið.
„Cristiano er 
klár. Hann er 
100 prósent 
klár. Hann 
æfði í morgun 
og verður klár 
á morgun,“ 
sagði Zinedine 
Zidane.

Nýjast

Fótbolti „mín bestu ár í fót
boltanum voru hjá Leicester. Þar 
spilaði ég minn besta bolta og ég 
naut þess virkilega að vera þarna,“ 
segir jóhannes karl Guðjónsson, 
fyrrverandi atvinnu og lands
liðsmaður í fótbolta, í viðtali við 
Fréttablaðið. jóhannes karl og 
vinur hans, arnar Gunnlaugsson 
eru einu íslendingarnir sem hafa 
spilað fyrir ný krýnda Englands
meistara Leicester.

jóhannes karl sá ekki leikinn á 
mánudagskvöldið þegar totten
ham kastaði endanlega frá sér 
titildraumunum og veisluhöldin 
hófust í Leicester. Þau toppast 
væntanlega um helgina þegar Leic
ester fær bikarinn afhentan eftir 
leik gegn Everton.

Mikill Leicester-maður
„Þetta er alveg magnað og varla að 
maður trúi þessu enn þá. Þetta er 
svona alveg að koma og það verður 
bara frábært að sjá þegar þeir fá 
bikarinn afhentan. Þá held ég að 
maður fatti fyrst fyrir alvöru að þeir 
eru búnir að vinna ensku úrvals
deildina. Þetta er alveg ótrúlegt,“ 
segir jóhannes karl sem gleðst 
sérstaklega fyrir hönd stuðnings
mannanna sem hafa þurft að horfa 
upp á ýmislegt undanfarin ár.

„Ég hafði mjög gaman af því að 
spila fyrir Leicester og ég naut þess 
virkilega að vera þarna. stuðnings
menn Leicester eru mjög sérstakt 
og skemmtilegt fólk. Það hefur stutt 
þennan klúbb alveg í gegnum súrt 
og sætt. Það er alltaf til í að mæta 
á leiki og fjölmennir á völlinn. Ég 
tel mig vera mikinn Leicestermann 

og ekki skemmir fyrir þessi árangur 
núna. Það eykst bara við þetta.“

Ómögulegt að sjá þetta fyrir
jóhannes karl kom til Leicester 
sumarið 2004 en þá var liðið 
nýfallið í Bdeildina eftir eins árs 
dvöl á meðal þeirra bestu. Það 
var í næstefstu deild í fjögur ár en 
féll svo niður í Cdeild. alls dvaldi 
Leic ester í tíu tímabil í Bdeildinni 
áður en það komst aftur upp. sjö 
tímabil liðu á milli þess að liðið 
var í Cdeild og það varð Englands
meistari.

„Þegar ég yfirgef félagið 2006 
voru ekki bjartir tímar fram undan. 
Þá voru fjárhagsörðugleikar, lítið til 
af peningum og félagið í skuldum. 
Þetta leit ekkert vel út þannig að 
maður hefði alls ekki trúað því að 
eftir tíu ár væru þeir orðnir Eng
landsmeistarar. Þeir hafa verið 
að falla og fóru niður í Cdeildina 
um tíma,“ segir jóhannes karl, en 
hvernig fór liðið eiginlega að þessu?

„Þetta er ótrúlegt ævintýri en líka 
hvati fyrir þessi svokölluðu litlu lið. 
Þau sjá að það er hægt að ná árangri 
þrátt fyrir að vera ekki alltaf með 
bestu fótboltamennina og þá dýr
ustu. snilldin finnst mér að ranieri 
hefur náð að búa til ótrúlega liðs
heild og skapað stemningu sem fær 
leikmenn til að trúa á það sem er 
verið að gera. Þeir trúa á verkefnin, 
leikskipulagið, leikstílinn. Þegar þú 
færð leikmenn, áhorfendur og alla í 
kringum félagið til að trúa á hlutina 
þá er allt hægt,“ segir jóhannes karl 
Guðjónsson. Lengri útgáfu af við
talinu með myndbandi má finna á 
íþróttasíðu Vísis. tomas@365.is

Mín bestu ár 
voru í Leicester
Jóhannes Karl Guðjónsson gat alls ekki séð fram á 
svona góða tíma hjá Leicester þegar hann spilaði 
fyrir nýkrýnda Englandsmeistarana fyrir áratug.

Jóhannes Karl skoraði átta mörk fyrir Leicester í B-deildinni 2006 og var kjörinn besti leikmaður tímabilsins hjá félaginu að því loknu. FRéttABLAðið/ERniR

365.is      Sími 1817

Í KVÖLD kl. 18:30

UNDANÚRSLIT MEISTARADEILDAR EVRÓPU

 

 REAL MADRID – MANCHESTER CITY
Real Madrid tekur á móti Manchester City í síðari leik 
liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. 
Allt getur gerst í einvíginu því fyrri leik liðanna lauk með 
0-0 jafntefli á Etihad Stadium.
Ekki missa af þessum risaslag.

olís-deild karla í handbolta 

Valur - Afturelding 24-25 
Valur: Sveinn Aron Sveinsson 7/2 (9/3), 
Vignir Stefánsson 6 (9), Guðmundur Hólmar 
Helgason 4 (11), Geir Guðmundsson 2 (7). 
Varin skot: Hlynur Morthens 17/1 (41/4, 
41%). 
Afturelding: Árni Bragi Eyjólfsson 6/4 (8/4), 
Pétur Júníusson 4 (6), Mikk Pinnonen 4 
(10), Guðni Már Kristinsson 4 (10), Þrándur 
Gíslason 3 (4.). 
Varin skot: Davíð Hlíðdal Svansson 22/1 
(46/3, 48%). 
 
afturelding er komin í úrslitaein
vígið gegn Haukum. Leikurinn var 
framlengdur. davíð svansson í 
marki aftureldingar var hetjan. 

Meistaradeild Evrópu í fótbolta 

Bayern - Atletico 2-1 
1-0 Xabi Alonso (31.), 1-1 Antoine Griez-
mann (53.), 2-1 Robert Lewandowski (74.). 
 
atletico er komið í úrslit, þökk sé 
útivallarmarkinu í Þýskalandi. 
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20–30% AFSLÁTTUR 
AF SÓFUM & STÓLUM

25% AFSLÁTTUR 
AF ÖÐRUM VÖRUM

OPIÐ 10.00–22.00 
Í KVÖLD Á KORPUTORGI

AFSLÁTTUR GILDIR AÐEINS Í DAG – 4. MAÍ

25%

25%
  afsláttur 

• 2
5%

 a

fs
láttur • 

25%

25%
  afsláttur 

• 2
5%

 a

fs
láttur • 

25%

25%
  afsláttur 

• 2
5%

 a

fs
láttur • 

VERÐ FRÁ 742,- kr. m/afslætti

VERÐ FRÁ 1.192,- kr. m/afslætti



Systir okkar, mágkona og frænka,
Helga Sigurlína Karlsdóttir

Lækjartúni 16, Akureyri,
lést þann 29. apríl á Dvalarheimilinu 

Hlíð. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju miðvikudaginn  

  11. maí kl. 13.30.

Erna T. Karlsdóttir
Ragnheiður S. Karlsdóttir

Jón Emil Karlsson
Svala Karlsdóttir
Sveinn Karlsson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýju vegna andláts og útfarar 

yndislegu mömmu okkar,
Erlu Kristjánsdóttur

Grundargili.

 Ingólfur Ingólfsson
Óskar Óli Jónsson Erla Sigurðardóttir
Kristján Jónsson BingCui Qi
Lilja Sigríður Jónsdóttir Gísli Sverrisson
Guðný Jónsdóttir Kári Ragnarsson
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Elín Kristjánsdóttir

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði  
29. apríl síðastliðinn. Útför verður  

frá Hafnarfjarðarkirkju 13. maí  
næstkomandi kl. 13.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Sigrún Ragnarsdóttir, Jörgen Albrechtsen,  
Skúli Ragnarsson, Efemía Gísladóttir,  

Guðrún Helga Steingrímsdóttir og Snorri Ágústsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og vinarhug við andlát og útför 

okkar ástkæra föður, tengdaföður,  
afa og langafa,

Hafsteins Ágústssonar
frá Varmahlíð, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hraunbúða  
og Sjúkrahúss Vestmannaeyja fyrir frábæra umönnun  

og hlýjan hug.

Sara Hafsteinsdóttir Þórólfur Guðnason
Svava Hafsteinsdóttir Ólafur H. Sigurjónsson
Aðalheiður Hafsteinsdóttir Sigurður Ingi Ólafsson
Ágústa Hafsteinsdóttir Ástþór Jónsson
Lára Hafsteinsdóttir Einar Birgisson
Örn Hafsteinsson
Arnar Hafsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Baldur Ásgeirsson
rafeindavirkjameistari, 

áður til heimilis að  
Ljósalandi 8, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni föstudaginn 29. apríl 
síðastliðinn. Útförin verður mánudaginn 9. maí kl. 15 
í Fossvogskirkju. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Félag aðstandenda 

Alzheimersjúklinga.

Sesselja Þ. Gunnarsdóttir
Hildur Einarsdóttir Gísli Sigmundsson
Ólöf Kristín Einarsdóttir Hjalti Arnþórsson
Margrét Einarsdóttir
Áróra Eir Traustadóttir Steinn Linnet
Einar Óli Guðmundsson Íris Ösp Vésteinsdóttir 
Arnþór Hjaltason
María Hjaltadóttir

Gunnlaugur Óli og Bjarki Þór

Ástkær faðir okkar, 
Oddur G. Jónsson

rafvirkjameistari,
lést á dvalarheimilinu Grund 

mánudaginn 2. maí. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju 

þriðjudaginn 10. maí kl. 13.00.

Jóna Guðrún Oddsdóttir
Gunnar Örn Oddsson

Elín Jakobína Oddsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,
Sigrún Karlsdóttir

lést á elliheimilinu Grund  
síðastliðinn sunnudag.

Karl Stefán Hannesson Emilía Kjærnested
Ásthildur Hannesdóttir Baldur Ellertsson
Lilja Hannesdóttir Stefán Þorleifsson

María Sigrún Hannesdóttir
Gunnar Þór Hannesson

Hannes Alfreð Hannesson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Ásdís Erla Gunnarsdóttir 
Kaaber

lést 30. apríl 2016  
á hjúkrunarheimilinu Grund. 

Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 6. maí kl. 15.

Jón Magngeirsson Margrét Snorradóttir
Ástríður Sigvaldadóttir Kristinn Páll Ingvarsson
Þórarinn Sigvaldason Jóhanna Jóhannesdóttir
Kristinn Sigvaldason Guðrún Jóhannesdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Jóhann Kristinsson
frá Raufarhöfn, 

síðast til heimilis að  
Breiðvangi 18, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum 26. apríl síðastliðinn. Útförin fer 
fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 6. maí kl. 13.00.

Ingibjörg Þorsteinsdóttir
Eiríkur Jóhannsson Sigríður Helga Olgeirsdóttir

Fanney Margrét Eiríksdóttir, Sóley Sara Eiríksdóttir
Margrét Jóhannsdóttir  Pálmi Jónsson

Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Helgi Pálmason

Benedikt skoðar í fyrirlestrinum sérstaklega framúrstefnuhreyfingar í menningu og listum í 
kringum árið 1919. FréttaBlaðið/SteFán 

Benedikt Hjartarson, prófessor í 
almennri bókmenntafræði við Háskóla 
Íslands, flytur í dag erindi í Safnahús-
inu við Hverfisgötu. Erindið ber heitið 
Fyrsta almenna listasýningin 1919: Um 
Listvinafélagið og mótun íslenskrar 
fagurmenningar.

Efnt er til erindisins sökum þess að 
100 ár eru liðin frá því að Listvinafélag 
Íslands var stofnað í Reykjavík og hafa 
af því tilefni verið fluttir þrír hádegis-
fyrirlestrar um Listvinafélagið og efni 
því tengt. Fyrirlestur Benedikts er því sá 
fjórði og jafnframt sá síðasti í röðinni en 
fyrirlesarar eru félagsmenn Listfræðifé-
lags Íslands.

Listfræðifélag Íslands skipa 60 félags-
menn sem meðal annars eru listfræð-
ingar, sýningarstjórar og aðrir fagaðilar 
á sviði listfræða á Íslandi. Félagið var 
stofnað í maí árið 2009 og leysti af hólmi 
Félag listfræðinga sem hætti starfsemi 
upp úr aldamótum. Markmið félagsins 
er að efla samvinnu þeirra er starfa á 
sviði listfræða og stuðla að listfræðirann-
sóknum og miðlun þeirra til almennings 
og efla kennslu á sviði listfræði. Safna-
húsið tengist svo sögu Listvinafélagsins 
en bókasafn þess var þar til húsa um ára-
bil. Listvinafélagið hætti starfsemi árið 
1932 en var á sínum starfstíma öflugur 
félagsskapur og jók áhuga á myndlist og 
gerði hana aðgengilegri almenningi.

Í fyrirlestrinum mun Benedikt fjalla 
um fyrstu árin í starfsemi Listvina-
félagsins og setja þau í hugmynda- og 
menningarsögulegt samhengi en í for-
grunni verður fyrsta almenna íslenska 
listasýningin árið 1919 og þær hræringar 
sem greina má í íslensku menningarlífi 
á þeim tíma.

„Það sem mig langar að ræða í dag 
er umhverfið á Íslandi á þessum tíma. 
Ég mun svona leggja út frá því og mun 
skoða sérstaklega út frá, fyrst það er nú 
svona mitt sérsvið, framúrstefnuhreyf-

ingum í menningu og listum á þessum 
tíma. Eins og fútúrisma, dadaisma og 
kúbisma og skoða svona viðbrögðin við 
þessum hreyfingum,“ útskýrir Benedikt 
þegar hann er spurður að því á hverju 
fyrirlesturinn taki. Hann segir tíma-

bilið fyrir margar sakir forvitnilegt enda 
íslensk menning og nútímamenning 
í mótun þar sem tímabilið hefst mjög 
stuttu eftir að Ísland verður fullvalda. 
„Nýjar listgreinar eru að koma upp og 
fólk er að reyna að átta sig á því hvers 
konar menningu það vill byggja upp og 
hvert hlutverk listarinnar er í mótun 
bæði menningar og samfélags.“

Í forgrunni verða höfundarnir Guð-
mundur Finnbogason, Sigurður Nordal, 
Jón Björnsson og Alexander Jóhannesson 
en Benedikt segir skrif þeirra hafa verið 
einkar leiðandi á umræddum tíma. „Þeir 
eru að einhverju leyti að skrifa um þessar 
nýju listhreyfingar úti og glíma við þær. 
Þeir kynna þær í rauninni hérna heima.“

Fyrirlesturinn fer fram í Lestrarsal 
Safnahússins við Hverfisgötu og hefst 
klukkan 12.00 og eru allir velkomnir. 
gydaloa@frettabladid.is

Listvinafélagið og mótun 
íslenskrar fagurmenningar
Í dag verður fluttur fjórði og síðasti fyrirlesturinn í fyrirlestraröð um Listvinafélagið. Hann 
flytur Benedikt Hjartarson, prófessor í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands. 

Það sem mig langar að 
ræða í dag er umhverfið 

á Íslandi á þessum tíma. Ég mun 
svona leggja út frá því og mun 
skoða sérstalega út frá, fyrst það 
er nú svona mitt sérsvið, framúr-
stefnuhreyfingum í menningu 
og listum á þessum tíma. Eins og 
fútúrisma, dadaisma og kúb-
isma og skoða svona viðbrögðin 
við þessum hreyfingum.
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»2 
true north í útrás 
Framleiðslufyrir-
tækið kemur að tökum 
á Hollywood-mynd í 
Noregi seinna á árinu.

  »5   
svipmyndin: bryndís 
kristjánsdóttir
Skattrannsóknarstjóra 
leiðist að fylla út eigin 
skattskýrslu. 

»6 
fara eða vera? 
Lars Christensen veltir 
fyrir sér framtíð ESB 
kjósi Bretar að fara.

»8 
gífurlegt afrek? 
Stjórnarmaðurinn 
fjallar um afrek Lei-
cester í boltanum.

Bretar greiða atkvæði 
eftir sjö vikur um  

áframhaldandi veru 
eða útgöngu úr  

Evrópusambandinu. 
Nýjustu  

skoðanakannanir 
sýna að staðan er  

mjög tvísýn.  
»4
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Skjóðan

Miðvikudagur 4. maí
Þjóðskrá Íslands  Fasteignamarkað-
urinn í mánuðinum eftir landshlutum
TryggingamiðsTöðin  Uppgjör fyrsta 
ársfjórðungs 2016.
Föstudagur 6. maí
HagsTofa Íslands  Stjórnir og 
framkvæmdastjórar fyrirtækja.
HagsTofa Íslands  Vöruviðskipti við 
útlönd, apríl 2016, bráðabirgðatölur.
HagsTofa Íslands  Vinnumarkaður á 
fyrsta ársfjórðungi 2016.

Mánudagur 9. maí
lánamál rÍkisins  Mánaðarlegar 
markaðsupplýsingar Lánamála ríkis-
ins.
Þriðjudagur 10. maí
HagsTofa Íslands  Velta í virðisauka-
skattskyldri starfsemi.
HagsTofa Íslands  Efnahagslegar 
skammtímatölur í maí 2016.
Þjóðskrá Íslands  Fjöldi þinglýstra 
leigusamninga um íbúðarhúsnæði 
eftir landshlutum.

Eik  Þriggja mánaða uppgjör.
Miðvikudagur 11. maí
sEðlabanki Íslands  Vaxtaákvörðun 
og útgáfa Peningamála.
Fimmtudagur 12. maí
landsbankinn  Uppgjör fyrsta árs-
fjórðungs 2016.
Hagar  Fjórði ársfjórðungur. 
Föstudagur 13. maí
HagsTofa Íslands Fiskafli í apríl 2016

Á döfinni

Markaðurinn

ÚTgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 
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Vikan sem leið

Frá lokun markaða á fimmtudaginn 
fram til lokunar markaða á mánu-
dag lækkuðu hlutabréf í Icelandair 
Group um 8,9 prósent. Lækkunina 
má rekja til þess að á fimmtudaginn 
tilkynnti félagið að það hefði tapað 
1,9 milljörðum króna á fyrsta árs-
fjórðungi. Í gær hækkuðu hlutabréf 
þó á ný.

8,9 
prósent hlutabréfalækkun

Heildarviðskipti með hlutabréf í 
aprílmánuði námu 44.408 millj-
ónum eða 2.220 milljónum á dag 
í Kauphöll Íslands. Það er tuttugu 
prósenta hækkun frá fyrri mánuði, 
en í mars námu viðskipti með hluta-
bréf 1.845 milljónum á dag. Þetta 
er sextíu og sex prósenta hækkun 
á milli ára. Mest voru viðskipti með 
bréf Icelandair Group.

44,4  
milljarða viðskipti

bæði fösTudag og mánudag 
hrikti í íslensku Kauphöllinni. 
Tugir milljarða af markaðsvirði 
skráðra félaga þurrkuðust út 
og við lok viðskipta á mánudag 
hafði Úrvalsvísitala Kauphallar
innar lækkað um næstum sjö 
prósent frá því viðskipti hófust á 
föstudag og frá áramótum hafði 
hún lækkað um ríflega þrjú pró
sent.

ólÍklEgT er að árshlutauppgjör 
Icelandair hafi eitt og sér valdið 
þessari miklu lækkun. Rekstrar
horfur félagsins virðast að mörgu 
leyti mjög hagstæðar.

rÍkissTjórnin segist ætla að lyfta 
fjármagnshöftum áður en kosið 
verði til Alþingis í haust. Driffjöð
ur hækkandi eignaverðs undan
farin misseri hefur verið innlend 
fjárfestingaþörf lífeyrissjóðanna, 
sem hafa verið læstir í höftum eins 
og aðrir. Fái þeir í auknum mæli 
að fjárfesta erlendis blasir við að 
eftirspurn eftir íslenskum eignum, 
hvort sem um ræðir verðbréf eða 
fasteignir, dregst saman. Það leiðir 
til verðlækkunar.

Þá Er Það yfirlýsT stefna ríkis
stjórnarinnar að selja hratt þær 
eignir, sem ríkið eignast við upp
gjörið við slitabú bankanna. Fyrir 
voru miklar eignir í eigu ríkisins í 
gegnum Eignarhaldsfélag Seðla
banka Íslands. Nú bætast við 
gríðarlegar eignir og þar á meðal 
Íslandsbanki og í raun og veru 
Arion banki líka, þó að form
lega sé hann enn í eigu kröfuhafa 
Kaupþings. Fyrir átti ríkið Lands
bankann.

mikið HEfuR verið reynt að finna 
erlenda kaupendur að nýju bönk
unum en algerlega án árangurs. Það 
er enginn erlendur áhugi á bönk
unum. Það breytist ekki þó höftum 
verði aflétt. Það er gjaldmiðillinn, 
sem er Þrándur í Götu. Erlendir fjár
festar hafa ekkert traust á íslensku 
fjárfestingarumhverfi á meðan 
krónan er gjaldmiðillinn. Þeir vita 
sem er að einungis er tímaspursmál 
hvenær haftatökin um hana verða 
hert að nýju.

HvErjir Eiga Þá að kaupa 
bankana og öll hin fyrirtækin 
sem ríkið hyggst nú setja á sölu? 
Lífeyrissjóðirnir taka kannski 
þátt í kaupum á einum banka 
en tæplega tveimur eða þremur. 
Þegar lífeyrissjóðunum sleppir er 
fjárfestingageta íslenskra fjárfesta 
afar takmörkuð. Nokkrir hópar 
fjárfesta hafa hagnast verulega á 
að kaupa eignir af bönkum eftir 
hrun í félagi við lífeyrissjóði en án 
lífeyrissjóðanna eru þeir engan 
veginn í stakk búnir til að kaupa 
banka nema á einhverjum sér
stökum vildarvinakjörum, sem við 
skyldum þó aldrei útiloka að verði 
í boði fyrir góða borgunarmenn.

Í HnoTskurn virðist ríkisstjórnin 
vera að draga úr eftirspurn eftir 
innlendum eignum með því að 
lyfta fjármagnshöftum á sama 
tíma og hún stóreykur framboð 
á eignum með því að setja á sölu 
ríkiseignir fyrir hundruð milljarða. 
Enginn skyldi láta það koma sér á 
óvart þó að þetta samspil offram
boðs og minnkandi eftirspurnar 
leiði til leiðréttingar á íslenskum 
eignamörkuðum.

Offramboð eigna og 
minni eftirspurn er 
ávísun á verðlækkun

Hagnaður breska bankans HSBC 
dróst saman um fjórtán prósent 
á fyrsta fjórðungi ársins, í kjölfar 
gríðarlegra sveiflna á alþjóðamörk-
uðum í byrjun árs. Hagnaður fyrir 
skatt nam 6,1 milljarði dollara, jafn-
virði 744 milljarða íslenskra króna, 
samanborið við 7,1 milljarð dollara, 
jafnvirði rúmlega 850 milljarða 
íslenskra króna fyrir ári síðan. 

14  
prósent samdráttur

True North hyggst hefja starfsemi í 
Noregi á næstu misserum. Fyrirtækið 
hefur stofnað félag í Noregi undir 
nafninu True North Norway.

Leifur B. Dagfinnsson, stjórnarfor
maður True North, segir að banda
ríska kvikmyndaverið Paramount 
og aðilar í Noregi hafi sett sig í sam
band við True North um að taka upp 
kvikmyndina Downsizing undir leik
stjórn Alexanders Payne þar í landi. 
Leifur segir tökur hefjast í ágúst en 
meðal leikara í myndinni verða 
Matt Damon, Kristen Wiig, Christ
oph Waltz, Neil Patrick Harris, Alec 
Baldwin og Jason Sudeikis. „Í fram
haldinu af því ákváðum við að slá 
til og bjóða upp á okkar þekkingu í 
Noregi,“ segir Leifur.

„Okkur finnst Noregur bjóða 
upp á þá aukavídd sem Ísland hefur 
kannski ekki. Þessa djúpu löngu firði, 
skóglendi og fallegt vegakerfi. Flutn
ingakerfið þarna er mjög sterkt þótt 
þetta sé stórt landi,“ segir hann

„Við erum með áunna sérþekkingu 

í þessu og ætlum að nýta hana til þess 
að efla tengslin við Noreg.“

Leifur segir fyrirtækið í samstarfi 
við Per Henry Borch í Noregi, reynslu
mikinn kvikmyndaframleiðanda sem 
hafi tekið þátt í framleiðslu fjölda 
norskra mynda. „Það eru verkefni í 
skoðun núna sem eru jafnvel bæði 
með Noreg og Ísland inni.“

Leifur segir tækifærin í Noregi 
koma til nú þar sem landið bjóði upp 
á 25 prósent endurgreiðslur af kostn
aði við kvikmyndagerð í landinu. 
Frumvarp um sömu endurgreiðslu 
hér á landi, 25 prósent, hefur verið 
lagt fram af iðnaðar og viðskiptaráð

herra á Alþingi. Endurgreiðslurnar á 
Íslandi í dag eru 20 prósent. „Ég held 
að með þessari væntanlegu hækkun í 
25 prósent tökum við aftur við foryst
unni þar. Noregur er dýrt land og það 
þurfa að vera sérstakar ástæður fyrir 
því að farið sé þangað að mynda.“

Leifur segir True North þegar 
finna fyrir því að áhuginn á að taka 
upp erlendar kvikmyndir á Íslandi á 
næsta ári hafi aukist, samhliða væntri 
hækkun endurgreiðslna. Þar á meðal 
sé kvikmyndaverið Paramount sem 
True North mun vinna með í Noregi.

Paramount átti í deilum við íslensk 
stjórnvöld vegna endurgreiðslna af 
kvikmyndinni Noah sem tekin var 
upp hér á landi 2012. „Það er synd að 
þetta skyldi tefjast í þennan tíma,“ 
segir Leifur. Málið hafi endað með 
fullnaðarsigri Paramount, sem hafi 
fengið allt það fé endurgreitt sem 
farið hafi verið fram á. Á meðan á 
deilunum stóð hafi þeir hins vegar 
ekki viljað taka upp kvikmyndir hér 
á landi en það hafi nú breyst.

True North hyggur á 
landvinninga í Noregi
True North hefur stofnað dótturfélag í Noregi. Fyrirtækið kemur að framleiðslu 
kvikmyndar með Matt Damon í aðalhlutverki í haust. Noregur býður upp á 
fjölbreyttari tökustaði að sögn stjórnarformanns True North.

Leifur segir boðaða hækkun á endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar hér á landi þegar farna að hafa áhrif. Auk rekstursins 
hér fer fyrirtæki hans í samstarf við kvikmyndaframleiðandann Per Henry Borch í Noregi. FréttABLAðið/steFáN

Okkur finnst 
noregur bjóða upp 

á þá auka vídd sem Ísland 
hefur kannski ekki. Þessa 
djúpu löngu firði, skóglendi 
og fallegt vegakerfi.
Leifur B. Dagfinnsson, stjórnarformaður 
True North.
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San Francisco ballettinn,  
undir stjórn Helga Tómas sonar, 
sýnir valda kafla úr nokkrum af 
dáðustu verkum flokksins ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands  
á Listahátíð vorið 2016.  
 
Sýningar verða 28.— 31. maí  
í Eldborgarsal Hörpu.

Hátindar á ferli Helga 
San Francisco ballettinn  
í fyrsta sinn í Eldborg



S jö vikur eru þar til þjóðar-
atkvæðagreiðsla fer fram 
í Bretlandi um það hvort 
Bretar skuli ganga úr Evr-
ópusambandinu eða vera 
þar áfram. Fjölmargar 

sjálfstæðar greiningar hafa verið 
gerðar sem flestar benda til þess 
að útganga úr Evrópusambandinu 
muni hafa mjög neikvæð áhrif á 
breskt efnahagslíf.

Þá hefur Barack Obama, forseti 
Bandaríkjanna, varað við því að ef 
Bretar gengju úr Evrópusamband-
inu ættu þeir ekki að búast við því 
að auðvelt yrði að ná fríverslunar-
samningi milli Bandaríkjanna og 
Bretlands.

Bandaríska blaðið Wall Street 
Journal greindi frá því í byrjun vik-
unnar að 51 prósent svarenda vilji 
vera áfram í Evrópusambandinu en 
49 prósent vilja ganga úr því, sam-
kvæmt nýjustu skoðanakönnunum. 
Blaðið segir að þetta hljóti að vera 
allt of naumt forskot fyrir þá sem 
aðhyllast áframhaldandi veru innan 
Evrópusambandsins. 

Ástæðan er sú að talsmenn 
útgöngu úr Evrópusambandinu 
eru almennt eldra fólk en talsmenn 
áframhaldandi veru. Og eldri kjós-
endur eru almennt séð líklegri til 
þess að mæta á kjörstað en yngri 
kjósendur. Þórður Ægir Óskarsson, 
sendiherra Íslands í Bretlandi, segist 
hafa orðið var við þessar áhyggjur. 

„Ef Remain-hópurinn er þokka-
lega á undan í skoðanakönnunum 
þá er mjög mikil hætta á að það sé 
erfiðara að ná kjósendum á kjör-
stað. Þeir halda bara að þetta sé 
allt í lagi. Það heyrist manni að sé 
mesta hræðslan hjá þeim sem leiða 
aðildarsinnana,“ segir Þórður Ægir.

Flestir spá vondum afleiðingum
Flestir hagfræðingar sem hafa tjáð 
sig um afleiðingar af útgöngu telja 
að þær yrðu slæmar.

Þannig sagði Angel Gurría, fram-
kvæmdastjóri Efnahags og framfara-
stofnunarinnar, í síðustu viku að 
framtíðarkynslóðir þurfi að greiða 
fyrir mistökin ef Bretar ganga úr 
Evrópusambandinu núna.

„Bretland er miklu sterkara sem 
hluti af Evrópu og Evrópa er miklu 
sterkari með Bretland sem einn af 
lykilaðilunum,“ sagði Gurría í ræðu 
sem hann hélt í London School of 
Economics fyrr í mánuðinum. Hann 
sagði að þeir sem teldu að Bretar 
næðu betri viðskiptakjörum utan 
Evrópusambandsins væru haldnir 
ranghugmyndum. 

Gurría bætti því við að ábyrgð 
breskra kjósenda á kjördag væri 
mikil. Breska fjármálaráðuneytið 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa 
verið á svipuðu máli. Í gær sagði 
Greg Hands, aðstoðarfjármálaráð-
herra Bretlands, í grein í breska 
blaðinu Telegraph að 100 þúsund 
störf gætu tapast eftir útgöngu 
og heilbrigðiskerfið og önnur 

almannaþjónusta myndi líða fyrir. 
Aðrir eru þó bjartsýnni. Hópur 
breskra hagfræðinga birti skýrslu í 
síðustu viku þar sem fram kom að 
hagvöxtur yrði fjórum prósentum 
meiri en ella ef Bretar færu úr sam-
bandinu. Á meðal þessara hagfræð-
inga eru Roger Bootle, fyrrverandi 
aðalhagfræðingur HSBC bankans, 
og Gerard Lyons aðalefnahagsráð-
gjafi Boris Johnson, borgarstjóra 
Lundúna, en Boris er talsmaður 
útgöngu.

Cameron í erfiðri stöðu 
David Cameron, forsætisráðherra 
Breta, hefur verið talsmaður áfram-
haldandi aðildar og hafði lengi 
framan af sterka stöðu. Eiríkur 
Bergmann Einarsson, prófessor við 
Háskólann á Bifröst og forstöðu-
maður Evrópufræðaseturs, segir 
stöðu Camerons þó vera farna að 
veikjast og það hafi áhrif á mál-
flutning hans. 

„Hann er talsmaðurinn númer 
eitt fyrir áframhaldandi veru. Þegar 
hann veikist svona í kjölfarið á 
Panamaskjölunum þá missir já-
hreyfingin slagkraft,“ segir Eiríkur 
Bergmann. Hann segir þó enn allt of 
snemmt að spá um hvernig þjóðar-
atkvæðagreiðslan fer. „Ég held að 
við stöndum bara andspænis því að 
vita ekki almennilega enn þá hvern-
ig þetta fer. En ég held að það sé enn 
þá líklegra en hitt að fólk vilji vera.“

Eiríkur Bergmann vísar til þess 
að Cameron sætti gagnrýni þegar 
upp komst að faðir hans hafði átt 
reikninga á lágskattasvæðum. Ráð-
herrann viðurkenndi síðar að hann 
sjálfur hefði hagnast á þessum 
reikningum. Þórður Ægir Óskarsson 
sendiherra segist ekki vera viss um 
að þessi atburðarás hafi haft lang-
varandi áhrif á stöðu Camerons. 

„Þessi Panamaskjöl spiluðu 
rullu á ákveðnum tíma, en Cam-
eron kom með mótleik, að gefa 
upp sínar tölur, og fólk horfir svo-
lítið öðruvísi á þessi mál hérna 
en við gerum heima. Það er ekki 
þessi tilfinningaþrungna umræða.“ 
Þórður Ægir segir að stóri veikleiki 
Camerons sé hversu klofinn Íhalds-
flokkurinn, flokkur Camerons, sé. 

„Hann er með mjög illa klofinn 
flokk. Og það er spurning hvort 
honum takist nokkurn tímann að 
ná sér á strik þó að honum takist að 
halda Bretlandi innan ESB,“ segir 
Þórður Ægir. 

Hann segir að Brexit byrji nánast 
sem innanflokksmál íhaldsmanna 
og Cameron hafi byrjað á því að 
bjóða upp á þjóðaratkvæðagreiðslu 
fyrir almennar þingkosningar til 
þess að halda flokknum saman. 
Átökin sem Cameron hefur átt við 
áhrifamenn innan flokksins, eins 
og Boris Johnson, gleymist hugsan-
lega ekki svo auðveldlega eftir 
kosningar.

Gæti haft mikil áhrif á Bretland 
Bæði Þórður Ægir og Eiríkur Berg-
mann segja að kosningarnar geti 
haft mikil áhrif á framtíð Bretlands. 
Eiríkur Bergmann segir að útganga 
úr Evrópusambandinu hefði mikil © GRAPHIC NEWSHeimildir: LSE, CBI, Oxford Economics, OECD, HM Treasury, PwC, Statista

Miðstöð efnahagsmála

Samtök breska 
iðnaðarins

Hagfræðingar Oxford

Efnahags- og 
framfarastofnunin

Fjármálaráðuneyti Breta

Hagfræðingar sem
styðja Brexit

£72,3 ma. 
aukning framleiðslu 4%

-3,1%

-3,5%

-3,9%

-5,1%

-7,5%

£56,1 ma. samdráttur

£63,3 ma. samdráttur

£70,5 ma. samdráttur

£92,2 ma. samdráttur

£135,7 ma. samdráttur

23. júní, 2016:
Bretar halda þjóðar-
atkvæðagreiðslu 
um aðild að Evrópu-
sambandinu.

Mögulegar mikilvægar tímasetningar við útgöngu Breta
2016: Bretar fá 
    tveggja ára aðlögun 
      til að y�rgefa 
     sambandið á grund-
  velli 50. greinar
Lissabonsáttmálans.

2017-18: Evrópu-
   þingið samþykkir
      samkomulag um
   úrsögn Breta.

2019-20: 
      Bretland 
        y�rgefur
       Evrópusam-
    bandið.

✿ Flestir spá minni hagvexti

Framtíð  
Bretlands  
er tvísýn
Ómögulegt er að sjá hvort aðildarsinnar eða  
útgöngusinnar muni hafa betur í baráttunni um 
framtíðartengsl Bretlands við Evrópusambandið. 
Prófessor í stjórnmálafræði segir að niðurstaðan 
gæti klofið hið fornfræga heimsveldi í marga hluta.

Viðmælendur Markaðarins eru 
sammála um að Bretland sé eitt 
allra mikilvægasta viðskipta-
ríki Íslendinga, bæði hvað varðar 
útflutning og innflutning. 

Um ellefu prósent af öllum 
útflutningi Íslendinga er til Bret-
lands og um tuttugu prósent 
erlendra ferðamanna koma þaðan. 
„Þetta er mjög mikilvægt viðskipta-
land fyrir okkur. Og þegar því 
var lofað að þeir færu í atkvæða-
greiðslu um veru sína í Evrópu-
sambandinu þá fór utanríkisráðu-
neytið strax að skoða hver yrðu 
möguleg áhrif á hagsmuni Íslands,“ 
segir Lilja Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra. 

S é r s t a k l e g a  v æ r i  k o r t -
lagt hvaða áhrif þetta myndi 
hafa á viðskiptaumhverfið. 
„Ég hef verið að fylgjast með þeirri 
vinnu og það er verið að kort-
leggja helstu málefnasviðin og hvar 
þessi áhrif geta komið fram. Hvað 

verður svo ef þeir ganga út er erfitt 
að segja. Við erum með ákveðna 
samninga í gangi og við stefnum 
auðvitað að því að halda þeim við-
skiptakjörum og auðvitað munum 
við, ef eitthvað er, sækja fram í 
þeim efnum.“ En Ísland sé ekki 
eyland hvað það varðar. Noregur 
og fleiri ríki verði í sömu stöðu. 

Eitt mikilvægasta 
viðskiptaland Íslendinga

Lilja Alfreðsdóttirutanríkisráðherra 
Íslendinga fylgist með þróun mála. 

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is

Barack Obama og David Cameron yfirgefa Downingstræti 10. Obama heimsótti Cameron fyrir hálfum mánuði. Við það tæki-
færi varaði hann Breta við því að ganga úr Evrópusambandinu. FréttABLAðið/EPA

Hann er með mjög 
illa klofinn flokk. 

Og það er spurning hvort 
honum takist nokkurn 
tímann að ná sér á strik þó 
að honum takist að halda 
Bretlandi innan ESB.
Þórður Ægir Óskars-
son, sendiherra 
Íslands í London

Ég held að við 
stöndum bara 

andspænis því að vita ekki 
almennilega enn þá hvernig 
þetta fer. En ég held að það sé 
enn þá líklegra en hitt að 
fólk vilji vera.
Eiríkur Bergmann 
Einarsson, dósent 
og forstöðumaður 
Evrópufræðaseturs 
Háskólans á Bifröst

áhrif. Tveir af hverjum þremur 
Skotum muni kjósa að vera áfram 
í Evrópusambandinu. Ef Englend-
ingar ætli að draga þá þaðan út sé 
ekkert víst að Skotar vilji vera áfram 
hluti af Bretlandi. „Þá er mögulegt að 
þeir myndu vilja kjósa um sjálfstæði 
á ný og halda áfram að vera innan 
Evrópusambandsins,“ segir Eiríkur 
Bergmann. Þórður Ægir tekur undir 
að þetta sé eitt af því sem horft er til 
í umræðunni. „En þetta er allt svo 
teorískt á þessum tíma að menn 
veigra sér eiginlega við því að draga 
af þessu einhverjar ályktanir,“ segir 
Þórður Ægir. 

Eiríkur segir að umræðan um 
Norður-Írland sé líka farin af stað 
aftur. „Ef Norður-Írar myndu ná því í 
gegn að sameinast Írlandi innan Evr-
ópusambandsins eru bara England 
og Wales eftir innan Bretlands,“ segir 
Eiríkur. Áfram verður fjallað um 
Brexit í fréttum Stöðvar 2 í kvöld.
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fólk
kynningarblað

 Mér finnst Revolution maca-rótin í raun alveg 
makalaus. Mér finnst Revolution ólíkt öðrum 

fæðubótarefnum sem ég hef prófað. Ég verð orkumeiri 
og finn fyrir auknu blóðstreymi um líkamann sem 
skilar sér alla leið inn í svefnherbergið.

Benedikt Lafleur
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„Mér finnst Revolution maca-rót-
in í raun alveg makalaus,“ segir 
Benedikt Lafleur, sjósundkappi 
á Sauðárkróki, sem tekur Revol-
ution Macalibrium hylkin reglu-
lega. Benedikt finnst hann vera 
frískari og í meira jafnvægi eftir 
að hann fór að taka Revolution. 
Honum til mikillar undrunar virk-
aði rótin bæði fyrr en hann átti 
von á og með mun áþreifanlegri 
hætti. „Mér finnst Revolution ólíkt 
öðrum fæðubótarefnum sem ég 
hef prófað. Ég verð orkumeiri og 
finn fyrir auknu blóðstreymi um 
líkamann sem skilar sér alla leið 
inn í svefnherbergið,“ en Bene-
dikt fann nánast um leið fyrir já-
kvæðum breytingum í líkamanum 
þegar hann fór að taka Revolution 
og er nú t.d alveg hættur að vakna 
mörgum sinnum yfir nóttina til 
þess eins að fara á salernið.

Þó Benedikt trúi því að fæðu-
bótarefni komi ekki í stað holl-
ustuhátta eins og hreyfingar, and-
legrar slökunar og inntöku vít-
amínríkrar fæðu, þá mælir hann 
hiklaust með Revolution Maca-
librium sem aldeilis makalausri 

viðbót til að bæta lífsgæðin, auka 
orkuna og standast álag og streitu 
í dagsins önn.

Einföld lausn
Revolution Macalibrium er fram-
leitt úr maca-rót (Lipidium Peruv-
ianum) sem vex eingöngu hátt í 
Andesfjöllum Perú. Rótin er flokk-
uð sem ofurfæða og styður við al-
mennt jafnvægi líkamans. „Karl-
menn vilja einfaldar lausnir. Í 
stað þess að taka inn margar töfl-
ur á dag þá einfaldar Revolution 
málið,“ segir Guðný Traustadóttir, 
markaðstengill hjá Vistor hf.

Ráðlagður dagskammtur af 
Revol ution eru tvö hylki á dag 
en þau innihalda dagskammt af 
ýmsum vítamínum og ensímum, 
fitusýrum og lífsnauðsynlegum 
amínósýrum, auk B1, B2 og B12 
vítamíns. Auk þess inniheldur 
Revol ution mikið af virku kalki 
og magnesíum. „Revolution er því 
kjörið fyrir karlmenn á öllum aldri 
sem vilja aukna orku og úthald,“ 
segir Guðný enn fremur.

Jákvæð áhrif á kynhvötina
Maca-rótin er vel þekkt fyrir já-
kvæð áhrif á hormónabúskapinn 

án þess að innihalda hormóna. 
Frægust eru áhrif maca-rótarinn-
ar á kynhvötina en til gamans má 
geta að maca-rótin var talin gulls 
ígildi og notuð sem gjaldmiðill í 
vöruskiptum í Perú á öldum áður.

Í einum pakka af Revolution eru 
120 þynnupökkuð grænmetishylki.

Revolution Macalibrium fæst í 
helstu apótekum og Heilsuhúsinu. 
Nánari upplýsingar á Facebook 
undir Revolution Macalibrium. 

*http://www.naturalhi.com/down-
loads/WhitePaper_MacaGO.pdf

Bætti lífsgæðin til muna
Vistor hf. kynnir: Revolution Macalibrium* er fæðubótarefni fyrir karlmenn unnið úr maca-rót. Maca-rótin er sérstak- 
lega góð fyrir þá sem vilja aukna orku og úthald, draga úr stressi, efla kynhvötina og styrkja grunnheilsu sína. 

Einn pakki af Revolution inniheldur 120 þynnupökkuð grænmetishylki. Sjósundkappinn Benedikt Lafleur mælir hiklaust með Revolution Macalibrium. MyNd/PáLL FRiðRikSSoN

rEvolution macaliBrium:
l  er með lífræna vottun í USA, 

Japan og Evrópu
l  er framleitt undir GMP, með 

FairTrade vottun,
l  er ekki erfðabreytt (non 

GMO)
l  er glútenfrítt.

Macarótin er vel þekkt 
fyrir jákvæð áhrif á 
hormónabúskapinn.



Við sjáum vel 
hversu stóran þátt 

það hefur átt í að auka 
hjólreiðamenningu hér á 
landi.

Sigríður Inga Viggósdóttir

Fólk er kynningarblað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Heilsu- og hvatningarverkefnið 
Hjólað í vinnuna hefst í dag, mið-
vikudag, og stendur yfir til þriðju-
dagsins 24. maí. Sem fyrr er það 
Íþrótta- og Ólympíusamband Ís-
land (ÍSÍ) sem stendur fyrir verk-
efninu sem nú er haldið í fjórtánda 
sinn.

Að sögn Sigríðar Ingu Viggós-
dóttur, sviðsstjóra almennings-
íþróttasviðs ÍSÍ, hefur meginmark-
mið verkefnisins alltaf verið að 
vekja athygli á virkum ferðamáta 
sem heilsusamlegum, umhverfis-
vænum og hagkvæmum samgöngu-
máta. „Þátttakendur eru þá hvatt-
ir til þess að hjóla, ganga, hlaupa 
eða nýta almenningssamgöngur 
til og frá vinnu í þær þrjár vikur 
sem verkefnið stendur yfir. Við 
sjáum vel hversu stóran þátt það 
hefur átt í að auka hjólreiðamenn-
ingu hér á landi. Þegar verkefnið 
fór af stað árið 2003 voru þátttak-
endur 533. Ári síðar fór fjöldinn í 
2.510 og hefur hann aukist jafnt 
og þétt síðan. Metþátttaka var árið 
2012 þegar 11.381 manns tóku þátt. 
Síðan þá hafa margir gert hjólreið-
ar að lífsstíl og hjóla stóran hluta 
ársins og eru því ekki að skrá sig 
sérstaklega í verkefnið.“

HugSað Vel um Stígana
Mörg sveitarfélög hafa líka lagt 
mikinn metnað í að bæta göngu- og 
hjólreiðastíga og það ber að hrósa 
þeim fyrir það segir Sigríður. „Það 
þarf að huga vel að þessum stíg-
um, sópa þá og moka. Einnig er 
mikilvægt að sveitarfélög á höfuð-
borgarsvæðinu séu samstiga í því 
að moka stígana yfir vetrartím-
ann þannig að hjólreiðamenn lendi 
ekki í að hjóla úr Kópavogi á ný-
mokuðum stíg og hjóli svo í skafl á 
bæjarmörkum Reykjavíkur.“

Með því að hjóla eða ganga til 
og frá vinnu kemur líka hreyfing 
inn í daglega rútínu fólk. „Sam-
kvæmt ráðleggingum Embættis 
landlæknis þurfa fullorðnir ein-
staklingar að hreyfa sig í 30 mín-
útur á dag. Það ætti því að vera 
auðvelt að ná þeim markmiðum 
með því að hjóla eða ganga til og 
frá vinnu. Svo kemur maður líka 
bara svo vel vaknaður og hress í 
vinnuna og er klár í daginn.“

HöFðað til VinnuStaða
Upphaf verkefnisins má rekja til 

þess að ÍSÍ langaði að fara af stað 
með nýtt almenningsverkefni í 
framhaldi af verkefninu Ísland á 
iði. Í framhaldi var farið af stað 
með Hjólað í vinnuna árið 2003. 
„Sótt var um styrk hjá Alþjóða-
ólympíuhreyfingunni og vef-
síða sett í loftið sem þótti nokkuð 
merkileg á þeim tíma enda hægt 
að fara inn á síðuna og skrá þar 
hreyfingu sína.“

Í upphafi var horft til svipaðra 
verkefna sem höfðu verið í gangi 
á Norðurlöndunum. „Sú leið var 
farin að höfða til starfsmanna 
vinnustaða og ná þannig upp 
stemningu meðal fólks. Í gegn-
um tíðina höfum við fengið marg-
ar stórskemmtilegar sögur sem 
hægt er að lesa á vefnum um upp-
lifun þátttakenda af verkefninu. 
Auk þess var leitað til Landssam-
taka hjólreiðamanna og Fjalla-
reiðhjólaklúbbsins um að vera 
ráðgefandi í verkefninu. Síðan 

bættust Hjólreiðafélag Reykja-
víkur og Hjólafærni í hópinn. Í 
kjölfarið á örum vexti hjólreiða-
íþróttarinnar á Íslandi var svo 
Hjólreiðasamband Íslands stofn-
að sem sérsamband innan ÍSÍ árið 
2014.“

kaFFið á Sínum Stað
Setningarhátíðin fer fram í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum í dag 
kl. 8.30 og eru allir velkomnir að 
hlusta á stutt hvatningarávörp og 
þiggja léttar veitingar. „Kaffi-
tjöldin verða á sínum stað í vik-
unni 10. til 13. maí þar sem þátt-
takendur geta hjólað við og fengið 
sér rjúkandi heitt kaffi frá Kaffi-
tári, svalandi Kristal frá Ölgerð-
inni og látið starfsmenn Arnarins 
fara yfir hjólið. Nánari upplýsing-
ar um tjöldin má finna á hjolad-
ivinnuna.is.“

Á meðan verkefnið stendur yfir 
verður dregið daglega úr vinn-
ingum frá Erninum þar sem allir 
þeir sem skrá sig til leiks eiga 
möguleika á vinningi. Auk þess 
verður dreginn út einn risavinn-
ingur á lokadeginum 24. maí, hjól 
að verðmæti 100.000 kr.

Hjólað í vinnuna er á Facebook 
og einnig á Instagram og Snapchat 
undir hjoladivinnuna. Myllumerki 
verkefnisins er #hjoladivinnuna.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.hjoladivinnuna.is.

allir klárir í daginn
Verkefnið Hjólað í vinnuna hefst í dag þar sem þúsundir Íslendinga 
hjóla til og frá vinnu, ganga eða nýta sér almenningssamgöngur.

Kaffitjöldin verða klár. MYND/ÍSÍ Farið yfir reiðhjólin í ró og næði í morgunsárið. MYND/ÍSÍ

„Sú leið var farin að höfða til starfsmanna vinnustaða og ná þannig upp stemningu 
meðal fólks,“ segir Sigríður Inga Viggósdóttir, sviðsstjóri almenningsíþróttasviðs 
ÍSÍ. MYND/ERNIR
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 Bragðgóðir réttir, 
fullir af þarflegum 

næringarefnum.

Hollusturettir

K-BRÚN
Íslensk hönnun   Sundlaugarvegi    Sími: 517 3640

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Gallabuxur
Kr. 6.900.-
ökklasídd

Jakkar
Kr. 8.900.-

2 litir



allan sólarhringinn: nazar.is persónuleg þjónusta: 519 2777

Allt að 50% afsláttur á völdum brottförum. 
Takmarkaður fjöldi sæta - fyrstir koma fyrstir fá!

Bókaðu seinast 
mánudaginn 

2/5 2016!

2 FYRIR 1
Á ÚTVÖLDUM FERÐUM

miðvikudaginn 
4/5 2016!

Við � amlengjum 
tilboðið:
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Tímaritið Vogue heldur upp á 
hundrað ára afmæli sitt um þessar 
mundir. Af því tilefni ákvað breska 
tískuverslanakeðjan Harvey  Nich
ols að búa til auglýsingu með hundr
að ára gamalli fyrirsætu.

Hin hundrað ára gamla Bo Gil
bert frá Birmingham varð fyrir 
valinu sem fyrirsæta Harvey Nich
ols en fjallað hefur verið um hana, 
auglýsingatökuna og stuttmynd sem 
gerð var um verkefnið, á hinum 
ýmsu miðlum á netinu, til dæmis 
Vogue og The Daily Mail.

Markmiðið með auglýsingunni er 
sagt vera að benda á þá aldursmis
munun sem sé ríkjandi í tískubrans
anum og sýna og sanna að eldri 
kynslóðir geti verið stællegar líka.

Bo hefur alla tíð haft mikinn 
áhuga á tísku og hefur þróað sinn 
eigin stíl. Hún klæðist hælaskóm 
daglega og fer aldrei úr húsi án 
farða.

Í tveggja mínútna stuttmynd
inni sést Bo ræða um tísku og hvaða 
stílar hafi haft mest áhrif á hana 
á heilli öld. Til dæmis nefnir hún 
stundina þegar hún sá konu í fyrsta 
sinn í buxnadragt á sjötta áratugn
um. Hún nefnir einnig að leikkonan 
Audrey Hepburn sé hennar aðalinn
blástur á tískusviðinu.

„Ég geri það sem margir á 
mínum aldrei gera ekki. Ég hugsa 
alltaf um útlitið jafnvel þó ég sé 
ekki á leiðinni út úr húsi. Ég klæði 

mig upp á fyrir sjálfa mig, ekki til 
að ganga í augun á strákunum,“ 
segir hún í myndbandinu. Hún seg
ist einnig hafa gaman af að fylgj
ast með þróun tískunnar. „Á mínum 
yngri árum vorum við stelpurnar 
til dæmis hrifnar af höttum, tyllt
um þeim í aðra hliðina og stungum í 
þá fjöður. Í dag er enginn með hatt,“ 
segir hún glaðlega.

Á myndinni klæðist Bo fötum og 
fylgihlutum úr nýjustu vor og sum
arlínum fyrir 2016. Hún er með Val
entino gleraugu, í bleikum jakka frá 
Dries Van Noten og í bol frá Victoriu 
Beckham. Hún er með hálsmen frá 
Lanvin, buxum frá The Row og stæl
legum skóm frá Céline. „Ég elska 
fallega hluti, þeir hafa alltaf höfðað 
til mín og gera það enn í dag.“

Myndirnar í auglýsinguna tók 
virtur tískuljósmyndari, Phil 
Poynter,  sem hefur unnið fyrir 
merki á borð við Prada, Louis Vu
itton og Lacoste en hann stofnaði 
einnig tímaritið Dazed & Confused.

Fyrsta auglýsingin birtist í júní
útgáfu Vogue sem er nýlega komið 
út en það er stærsta blað Vogue frá 
upphafi.

Hundrað ára ofurskvísa

Bo tók sig vel út í auglýsingunni.

Á sýningunni eru yfir 100 tísku
munir. Þá má sjá kjól sem Charl
es Frederick Worth hannaði upp úr 
1880, kokteildress eftir Yves Saint 
Laurent frá 1969, hátísku jakkaföt 
sem Karl Lagerfeld hannaði fyrir 
haustlínu Chanel árið 2015 og allt 
þar á milli.

„Markmiðið er að sýna að lín
urnar milli hátækni og handverks 
verða æ óljósari í tískunni eftir því 
sem kemur lengra inn á 20. öldina. 
Áður var talið að helsti munurinn 
á hátísku og pretàporter, eða 
hvunndagsfötum, fælust í því að 
það fyrra væri handsaumað en það 
seinna vélsaumað. Nýverið hefur 
þessi greinarmunur orðið óljósari 
þar sem hönnuðir í báðum grein
um hafa notað tækni hins,“ segir 
sýningarstjórinn Andrew Bolton.

Sýningin fer fram í hinu hring
laga Robert Lehman Wing galleríi 
og Anna Wintour Costume Center. 
Í öðrum salnum verða sýnd klæði 
sem sýna hina mismunandi tækni 

á borð við útsaum, blúndugerð 
og leiserskera en í hinum verða 
sýndir kjólar frá ýmsum tímabil
um, eftir hönnuði á borð við Coco 

Chanel, Christian Dior, Lagerfeld, 
Raf Simons fyrir Dior, Christopher 
Kane, Iris van Herpen og Nicolas 
Ghesquière.

Maður gegn vél
Sýningin Manus x Machina verður opnuð í Metropolitansafninu í New 
York í dag en hún er á vegum Costume Institute. Á sýningunni eru 
könnuð tengsl hins handgerða og hins vélvædda í tískuframleiðslu.

Brúðarkjóll úr smiðju Karls Lagerfeld fyrir Chanel sem var hluti af haust/vetrar 
hátískulínu fyrir 2014-2015.

Hér má sjá frá vinstri: dragt eftir Coco Chanel frá 1963-1968, dragt – Karl Lagerfeld fyrir Chanel 2015, Iris van Herpen vor/
sumar 2010, kjóll frá Iris van Herpen haust/vetur 2013-2014, kjóll frá Yves Saint Laurent haust/vetur 1969-1970,

 Hún klæðist hæla
skóm daglega og fer 
aldrei úr húsi án farða.
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Segðu halló

FRÍSKANDI 
LÍFRÆNT GOS 
FULLKOMNAR 

DAGINN

www.wholeearthfoods.com

Yfirfullt af náttúrulegum gæðum

Frískandi bragð - No nonsense

Fæst í heilsuvörubúðum og
öllum helstu matvöruverslunum



Söguhringur kvenna er vettvang
ur fyrir konur sem hafa áhuga á að 
deila menningarlegum bakgrunni 
sínum með öðrum, skapa saman 
og spjalla. Söguhringur kvenna er 
samstarfsverkefni Borgarbóka
safnsins og Samtaka kvenna af er
lendum uppruna og er opinn öllum 
konum, íslenskum sem erlendum.

Næstkomandi laugardag, þann 
7. maí klukkan 13.30 til 16.30, eru 
allar konur boðnar á sýningu Sjó
minjasafnsins og í kaffi um borð í 
varðskipinu Óðni.

Byrjað verður á því að ganga um 
sýningar Sjóminjasafnsins, síðan 
verður farið í leik þar sem þátttak
endur velta fyrir sér orðum á mis
munandi tungumálum yfir ýmsa 
hluti sem tengdir eru sjávarútvegi. 
Einnig verður litið inn á sýningu 
sem fjallar um sjósókn kvenna frá 
upphafi landnáms til dagsins í dag. 
Ferðinni lýkur svo úti á sjó, nánar 
tiltekið um borð í varðskipinu Óðni.

Allar konur velkomnar og að
gangur er ókeypis.

Velkomin um borð

Skólahljómsveit Grafarvogs held
ur tónleika í Menningarhúsi í 
Spönginni næstkomandi laug
ardag. Krakkar í 5. til 7. bekk 
leika fjörug lög, allt frá Thriller 
Mich aels Jackson til tónlistar úr 
teiknimyndinni Aladdín. Aðgang
ur er ókeypis á tónleikana og allir 
velkomnir.

„Skólahljómsveit Grafarvogs 
var stofnuð árið 1993 og sinnir 
nú á annað hundrað grunnskóla
nemendum í Grafarvogi, Grafar
holti og Úlfarsárdal.

Starfinu er að jafnaði skipt í 

þrjár hljómsveitir, A, B og C sveit. 
Sveitin gegnir veigamiklu hlut
verki í hverfunum við tónlistar
flutning við hátíðleg tækifæri. 
Elsta hljómsveitin fer að jafnaði 
í tónleikaferðir til útlanda annað 
hvert ár til viðbótar við fjöl
margar æfingaferðir innanlands. 
Hljómsveitin hefur hlotið viður
kenningu Nótunnar fimm sinnum 
og komið fram í sjónvarpi mörg
um sinnum.“

Tónleikarnir í Spönginni hefjast 
klukkan 14.

Leika Lög úr aLaddín

Skólahljómsveit Grafarvogs heldur tónleika á laugardaginn.

Hér er afar girnileg uppskrift að 
kladdköku af uppskriftavefnum 
blaka.is.

100 g 70% 
súkkulaði(grófsaxað) 
115 g smjör 
1 ¼ dl sykur 
1 ¼ dl flórsykur 
2 stór Nesbú-egg 
2 tsk. vanilludropar 
½ tsk. salt 
1 ¾ dl Kornax-hveiti 
1 poki Freyju 
karamellur(skornar í 
helminga) 
sjávarsalt

Hitið ofninn í 175°C og klæðið 
hringlaga form með smjörpappír, 
sirka 20 sentímetra.

Bræðið súkkulaði og smjör 
saman yfir vatnsbaði eða í ör
bylgjuofni. Á sama tíma blandið 
þið sykri, flórsykri, salti og vanillu
dropum saman í skál. Hellið súkk
ulaðiblöndunni saman við sykur
blönduna. Bætið síðan eggjun
um út í, einu í einu og hrærið vel 
saman. Loks hrærið þið hveitinu vel 
saman við. Hellið helmingnum af 
deiginu í formið og raðið helmingn
um af karamellunum ofan á. Hellið 
síðan hinum helmingnum ofan á og 
raðið hinum helmingnum af kara
mellunum ofan á kökuna.

Bakið í 2530 mínútur. Strá
ið sjávarsalti yfir kökuna og leyfið 
henni að kólna aðeins áður en þið 
dýfið ykkur í hana.

Karamellu- 
kladdkaka

BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18  LAUGARD.  11 - 16

SVEFNSÓFAR
góðir að nóttu sem degi...

-15%

RECAST kr. 129.900 / TILBOĐSVERĐ kr. 110.415

UNFURL kr. 109.900 / TILBOĐSVERĐ kr. 93.415ZEAL kr. 79.900 / TILBOĐSVERĐ kr. 67.915UNFURL kr. 109.900 / TILBOĐSVERĐ kr. 93.415
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BÍLAR &
FARARTÆKI

SUZUKI Swift. Árgerð 2015, ekinn 30 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.232941.BILAMARKADURINN.IS 
5671800

SUZUKI Vitara. Árgerð 2015, ekinn 
29 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.108586.
BÍLAMARKADURINN.IS 5671800

BMW 520d f10. Árgerð 2012, ekinn 
124 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, álfelgur. 
leður, ofl. skoðar skipti Verð 4.490.000. 
Rnr.108699. BÍLAMARKADURINN.IS 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

MERCEDES-BENZ E 220 CDI 
Avantgarde Dísel. Árgerð 2015, 
Ónotaður ekinn 324 KM !, Umboðsbíll, 
Leður ofl. Verð 8.5 millj. Tilboð 7.7 
stgr !. Rnr.100234. 663-2430 eftir 
lokun.

M.BENZ GL350 Dísel.7 manna. Árgerð 
2014, Ekinn 17 Þ.km, Glæsilegur 
Umboðsbíll, Leður, glerþak, krókur ofl. 
Verð 15.8 millj. raðnr 100096. Sími 
663-2430 eftir lokun.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %

www.bílagallerí.is

LEXUS Rx450h exe sóllúga. Árgerð 
2015, ekinn 13 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 10.980.000. 
Rnr.430148.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.280101. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2014, ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.590.000. Rnr.991696.

PEUGEOT 206 performance. Árgerð 
2006, ekinn 146 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 880.000. Rnr.991758.

MERCEDES-BENZ ML 350 bluetec 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 29 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.990.000. 
Rnr.991697.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

GlæsileGUR AUdi Q5 2015 
áRGeRð

Audi Q5 V6T Quattro ekinn 4.þkm 
disel,ssk,5,9 í 100, nývirði 9,7.m 
feitletrað TILBOÐ 8,3.m raðnúmer 
213423 Bíllinn er á staðnum í 
núpalind 1 kóp.5885300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á 
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Hyundai Tucson Premium, 1/2016, nýr 
bíll, dísel, stærri vélin 185 hö, 19 “ 
felgur, mjög flottur bíll, panoramaþak, 
íslenskt leiðsögukerfi, ásett verð 6.950 
þús, er á staðnum, raðnr 152318. 
Eigum einnig til steingráa bíla líka.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

iveco MAssif 2010
Flottur Díesel jeppi 2010, 6 gíra 
beinskiptur, ný dekk, 35” ek. 102þkm. 
Verð 3.900þ Uppl. 820-5181

deKURBíll - lítið eKinn !
VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir 
eigendur, ekin 50. þús km. 5 gíra, 
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður, 
dekurbíll. verð. 1.600.000,- Uppl. í s. 
8223322

 250-499 þús.

fRáBæRt veRð !
Peugeot 206 station. árg ‘03. ek 
143þús km. sk ‘17. heilsársdekk. 
sparneytinn og góður bíll fyrir lítinn 
pening. Tilboðsverð aðeins 390þús 
stgr. möguleiki á allt að 100% vísaláni. 
uppl í s:659-9696

 500-999 þús.

eKinn Aðeins 101þús KM!
Til sölu Skoda Octavia 1,6. árg ‘05. 
ek aðeins 101þús km. station. bsk. 
álfelgur. virkilega heilt og gott eintak. 
Verð aðeins 690þús. möguleiki á allt 
að 100% vísaláni. uppl í s:659-9696

 Bílar óskast

Bíll ÓsKAst á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 vespur

Til sölu City Runner Vespa 250cc árg 
2008 verð 299.þ, uppl. í s. 860 3747

 Hjólbarðar

fRáBæR deKKjAtilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 varahlutir

jApAnsKAR vélAR eHf.
 BílApARtAsAlA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 Garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

ReGnBoGalitiR
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Spádómar

SpáSíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Húsaviðhald

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Rafvirkjun

RaflaGniR, dyRaSíMaR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

StaðGReiðuM oG lánuM 
út á: Gull, deManta, 

Vönduð úR oG MálVeRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kaupuM Gull -  
JÓn & ÓSkaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 til bygginga

HaRðViðuR til 
HúSaByGGinGa. SJá 
nánaR á: ViduR.iS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

HEILSA

 nudd

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

tantRa nudd
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Nuddtilboð. Nuddstofan, opið frá 
09-19 og á laugardögum. S. 855 3199

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

leiGJenduR, takið eftiR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Íbúð til leigu. S. 6615219

 atvinnuhúsnæði

til leiGu
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

fyRSti MánuðuR fRíR 
 www.GeyMSlaeitt.iS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GeyMSluR.iS 
 SíMi 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

ATVINNA

 atvinna í boði

SéRVeRkefni
Ræstingaþjónustan ehf óskar 

eftir að ráða starfsmenn í 
sérverkefnadeild við bónvinnu, 

hreingerningar o.fl. á 
höfuðborgarsvæðinu. Störfin 
henta báðum kynjum. Bílpróf, 

hreint sakavottorð og góð 
íslensku- eða enskukunnátta 

nauðsynleg.
Nánari uppl. fást í síma 821-

5050 á skrifstofutíma eða 
sendið umsóknir á rth@rth.is

pRaca dla  
doSwiadczonycH 

SzpacHlaRzy-MalaRzy.
Bardzo dobre zarobki.
Doswiadzcenie przy 

szpachlowaniu i szlifowaniu 
maszynowym. Praca w systemie 

akordowym (szpachlowanie, 
szlifowanie, gruntowanie) 
Mile widziana znajomosc 

j.angielskiego lub islandzkiego. 
Kontakt Björgvin 844 9188  

Vaskir Drengir ehf

Menn vanir múrverki og flísalögnun 
óskast sem fyrst. Uppl. í s. 860 3600 
og 6966656.

Óska eftir vélstjóra með vs111 réttindi 
og einnig stýrimann. Uppl. í s. 892 
5522

Vanan mann vantar á 60 tonna 
dragmótarbát sem rær frá Þorlákshöfn 
og Grindavík. Uppl. í s. 896 7515 og 
868 5965

 atvinna óskast

VantaR þiG SMiði, 
MúRaRa, MálaRa eða 
JáRnaBindinGaMenn?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

53 ára kona, vön verslunarstörfum 
óskar eftir atvinnu. Uppl. í s. 659 3952

TILKYNNINGAR

 tilkynningar

Atvinna í boði. Óska eftir manni í múr 
og sprunguviðgerðir. Reynsla æskileg. 
Uppl. í síma 6185286 Þórður
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HÁRGREIÐSLUFÓLK OG NAGLAFRÆÐINGAR ATH.
Stóll til leigu og naglaborð, góð aðstaða, 
næg bílastæði og sanngjörn leiga.

Uppl. sendist á begga@hairbrush.is eða 
á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.) 
S. 551-7770/659-4135 (Begga).

til sölu

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

365.is      Sími 1817
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Til leigu á 2. hæð 322 fm.  og á 4. hæð 537 fm. (sjávarmegin) 
í glæsilegu skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 27 í Reykjavík.   
Móttaka, mötuneyti, lyfta og húsvörður er í húsinu.  Næg 
bílastæði.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við 
Borgartún 31 í Reykjavík.  Um er að ræða ca. 250 fm.  
húsnæði á 2. hæð.  Lyfta er í húsinu.  

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310.

TIL LEIGU – Borgartún 27 – Rvk.

TIL LEIGU – Borgartún 31 – Rvk.

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

F
ru

m

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Vorum að fá í sölu mjög falleg og mikið endurnýjaða 135 fm miðhæð  
í 3-býlishúsi við Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Sér inngangur.  
Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, hol, eldhús, baðherbergi og fjögur 
herbergi. Glæsilegt útsýni. Verð 51,5 millj. 
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS FIMMTUDAGINN 5. MAÍ N.K.  
FRÁ 12:30 TIL 13:00. 

Lindarbraut 10, Seltj.nesi - miðhæð

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ 

HÚS

fundir

fasteignir

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
miðvikudaginn 4.maí kl.17:30-18:00

 64,9 millj.Verð:

Efri sérhæð að stærð 135,6 m²
Bílskúr að stærð 27,2 m² 
samtals 162,8 m²
Nokkrir metrar skilja á milli lóðar og 
sjávarmáls
Möguleiki á 5 herbergjum
Glæsilegar stofur
Einstök staðsetning

Sunnubraut 50
efri sérhæð

Húnavatnshreppur óskar eftir þátttöku áhugasamra aðila 

til að taka þátt í forvali fyrir lokað útboð á lagningu 

ljósleiðara um sveitarfélagið.

Um er að ræða lagningu á ljósleiðara alls 178.871 metrar  

af stofnlögnum og 124.241 metrar í heimtaugum.

Um er að ræða þrjár lagnaleiðir og er óskað eftir 

þátttökutilkynningu í hverja leið fyrir sig. Heimilt verður  

að gera tilboð í eina leið, tvær eða allar þrjár leiðirnar.

 

Skipting á lagnaleiðum er eftirfarandi:
Leið 1:

 Stofnlagnir:      48.868 metrar

 Heimtaugar:      45.244 metrar

Leið 2:

 Stofnlagnir:      54.109 metrar

 Heimtaugar:      72.169 metrar

Leið 3:

 Stofnlagnir:      57.834 metrar

 Heimtaugar:      24.888 metrar

Þátttakendur forvalsins þurfa að uppfylla fjárhags- og 

tæknilegar kröfur auk annarra hæfiskrafna. Í kjölfar 

forvalsins mun val tilboðs frá hæfum bjóðendum byggjast 

á verð- og tæknimælikvörðum sem notaðir verða til að 

velja hagkvæmustu og gagnlegustu lausnina fyrir 

Húnavatnshrepp og notendur væntanlegrar þjónustu.

 

Hægt verður að nálgast forvalsgögn 0010 eftir 9. maí 2016. 

Skila skal þátttökutilkynningum á skrifstofu 

sveitarfélagsins:  Húnavatnshreppur, Húnavöllum,  

541 Blönduós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is  

eigi síðar en 20. maí 2016

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Lagning ljósleiðara  
í Húnavatnshreppi

Forval nr. 0010 fyrir Húnavatnshrepp

™

FÉLAGSFUNDUR
Búseti boðar til félagsfundar 

fimmtudaginn 12 maí kl. 16:30-18 á Grand Hótel Reykjavík.

Fundarefni: 
kynning á nýjum lögum um húsnæðissamvinnufélög.

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbænum byggt 1974.
Lýsing eignar: Góður inngangur, forstofa flísalögð með skáp.
Flísalagt eldhús, góður borðkrókur. Þvottahús með glugga. Rúmgóð 
björt stofa með útgangi á skjólgóðar sólríkar svalir í suðvestur. Við 
hlið stofu er opið sjónvarpsherbergi eða borðstofa sem auðveldlega 
má loka af og nýta sem herbergi, góður gluggi þar. Á gangi eru tvö 
barnaherbergi og mjög rúmgott hjónaherbergi með góðum skáp, 
útgangur þaðan á svalir. Baðherbergi flísalagt, baðkar með sturtu, 
innrétting, gluggi á baði. Parket og flísar á gólfum. Góð geymsla í  
kjallara, snyrtileg og góð sameign, stigahús snyrtilegt og vel 
umgengið. Hús að utan virðist í góðu ástandi enda hefur viðhaldi  
verið vel sinnt á s.l. árum. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 220 Hafnarfjörður

tilkynningar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri segir skattaundanskot í byggingastarfsemi virðast vera alvarlegri og skipulagðari 
en áður. FréttaBlaðið/vilhelm

Svipmynd
Bryndís Kristjánsdóttir

Bryndís Kristjánsdóttir skattrann-
sóknarstjóri segir embættið vera með 
ný mál til skoðunar eftir umfjöllun 
fjölmiðla sem byggði á Panama-
skjölunum svokölluðu, gagnaleka 
frá panamísku lögfræðiskrifstofunni 
Mossack Fonseca. Embættið var fyrir 
með þrjátíu mál til rannsóknar, byggð 
á gögnum sem embættið keypti í 
fyrra.

Þar að auki séu ýmis verkefni sem 
embættið sé að takast á við. „Það eru 
svolitlar áhyggjur af þessum undan-
skotum sem eru í byggingastarf-
seminni. Þau virðast í einhverjum 
tilfellum vera grófari og skipulagðari 
en við höfum séð áður, og verulegar 
fjárhæðir oft, “ segir Bryndís.

Þá sé embættið, sem hjá starfa rúm-
lega tuttugu manns, að fara yfir verk-
efnastöðuna fyrir sumarfrí og meta 
hvaða verkefni hægt sé að klára fyrir 
næstu áramót.

Skattamál eiga hug hennar allan, 
en bæði hún og eiginmaður hennar, 
Júlíus Smári, starfa við skattamál. 
Júlíus er lögfræðingur hjá yfirskatta-
nefnd. „Ég segi nú stundum að innan 
allra trúnaðarreglna er koddahjalið 
um skattamál, sem kannski engum 
öðrum en okkur finnst skemmtilegt,“ 
segir hún.

Bryndís segir skattamálin vera 
spennandi og krefjandi verkefni. 
Bryndís hefur verið skattrann-
sóknarstjóri frá árinu 2007 og hefur 
nær alfarið starfað við skattamál frá 
því að hún útskrifaðist úr lagadeild 
Háskóla Íslands árið 1993. „Þetta eru 
mjög skemmtileg verkefni og ég er 
ekki viss um að aðrir en þeir sem eru 
í skattamálum haldi að maður sé þar 
að tala í alvöru,“ segir Bryndís.

Henni leiðist engu að síður að fylla 
út eigin skattframtal. „Það er eitt það 
leiðinlegasta verkefni sem maður 
gerir, að gera skattfaramtalið, ein-
hverra hluta vegna, þó að það sé allt 
miklu einfaldara en var,“ segir hún.

Bryndís segist þó ekki hafa hugsað 
sér að starfa hjá embættinu um aldur 
og ævi. „Ekki vegna þess að þetta sé 
ekki skemmtilegt, heldur af því að 
bæði ég og embættið höfum gott af 
því að skoða og reyna aðra hluti.“ 

Hún segir þó ekkert fararsnið á sér 
núna. „Það er ekkert slíkt sem er á 
döfinni,“ segir hún að lokum. ingvar@
frettabladid.is

Skattrannsóknarstjóri skoðar 
ný mál eftir Panama-umfjöllun
Bryndísi Kristjánsdóttur skattrannsóknarstjóri leiðist að fylla út eigin skattskýrslu en segir skattamál að 
öðru leyti spennandi. Embættið er með ný mál til skoðunar eftir umfjöllun fjölmiðla úr Panamaskjölunum.

Það eru svolitlar 
áhyggjur af þessum 

undanskotum sem eru í 
byggingastarfseminni. Þau 
virðast í einhverjum tilfellum 
vera grófari og skipulagðari 
en við höfum séð áður, og 
verulegar fjárhæðir oft.
Bryndís Kristjánsdóttir  
skattrannsóknarstjóri

Karen María Jónsdóttir tekur 
við starfi deildarstjóra Upplýs-
ingamiðstöðvar ferðamanna hjá 
Höfuðborgarstofu þann 15. maí. 
Karen María hefur haft umsjón 
með stærstu hátíðum Reykjavíkur-
borgar síðustu fimm ár. Þar hefur 
hún séð um undirbúning, skipulag, 
markaðssetningu og framkvæmd 
Vetrarhátíðar, Barnamenningarhá-
tíðar, Menningarnætur, Friðar-
súlu Yoko Ono og Jólaborgarinnar 
Reykjavíkur.

Karen María lauk MA-gráðu í 
stjórnun stofnana með áherslu 
á menntastofnanir frá Háskóla 
Íslands árið 2014 og MA-diploma 
í opinberri stjórnsýslu frá sama 
háskóla árið 2015. Áður hafði hún 
lokið doktoral-gráðu í leikhús-
fræðum annars vegar og hins vegar 
MA-gráðu í þverfaglegri listgreina-
kennslu frá Háskólanum í Amster-
dam árið 2004. – sg

Viðburðastjóri í 
upplýsingamál

Hörður ÞórHallSSon

Hörður Þórhallsson er hættur 
sem framkvæmdastjóri Stjórn-
stöðvar ferðamála og verður starf 
framkvæmdastjóra auglýst laust til 
umsóknar á næstunni. Stjórnstöð-
inni er ætlað að starfa til ársins 2020 
og var Hörður ráðinn framkvæmda-
stjóri tímabundið til sex mánaða 
til að koma verkefninu af stað en 
hverfur nú til annarra starfa. – sg

Hættir störfum 
hjá Stjórnstöð 
ferðamála

Karen maría JónSdóttir

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki
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Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Ef við einbeitum 
okkur að efnahags-

legum afleiðingum fyrir 
Evrópu þá fara þær algerlega 
eftir ákvörðunum stjórn-
valda í Brussel. 

Sjaldgæf sjón í Suður -KóreuNýsköpun 
Sævar Kristinsson 
ráðgjafi hjá KPMG 
Karl Friðriksson 
framkvæmda-
stjóri við 
Nýsköpunar-
miðstöð 
Íslands

Það er ekki algengt að nú til dags nýti bændur í Suður-Kóreu dráttardýr við að plægja akra. Flestir þeirra hafa tekið nútímaleg verkfæri í notkun. 
Þessi bóndi í þorpinu Hongcheon nýtti sér þó tvo uxa við vinnuna. Fréttablaðið/EPa

„Should I stay or should I go?“ var 
titillinn á frægu pönklagi The Clash 
1981. En þetta er líka spurningin 
sem breskir kjósendur þurfa bráð-
um að svara – ætti Bretland að vera 
áfram í Evrópusambandinu eða 
fara – einnig kallað Brexit.

Skoðanakannanir gefa til kynna 
að mjög mjótt verði á mununum á 
milli stríðandi fylkinga – „vera“ og 
„fara“. En ef við lítum á hina svo-
kölluðu spámarkaði og hlutföllin 
hjá veðmöngurum virðast líkur 
á að Bretar velji að fara úr ES vera 
einn þriðji og þar af leiðandi er lík-

legast – þrátt fyrir jafnar skoðana-
kannanir – að Bretar velji að vera 
áfram á ES.

En ekkert er gefið og útganga 
Breta úr Evrópusambandinu myndi 
að sjálfsögðu hafa afleiðingar fyrir 
Bretland, bæði pólitískar og efna-
hagslegar, en það myndi að sama 
skapi hafa afleiðingar fyrir hin Evr-
ópusambandslöndin og auðvitað 
fyrir evrópska hagkerfið.

Ef við einbeitum okkur að efna-
hagslegum afleiðingum fyrir Evr-
ópu þá fara þær algerlega eftir 
ákvörðunum stjórnvalda í Brussel 
(og sennilega sérstaklega í Berlín 
og París), en ekkert virðist „góð“ 
útkoma. Eða eins og Clash söng: „If 
I go there will be trouble, and if I 
stay it will be double.“ Við töpum 
hvernig sem fer – eða öllu heldur, 
spurningin er ekki bara um það 
hvort Bretland segi skilið við ES. 
Hún er frekar um það hvaða stefnu 
við munum sjá bæði í Bretlandi og 
Evrópusambandinu eftir þjóðar-
atkvæðagreiðsluna.

Einn möguleikinn er að Evrópu-
sambandið segi: „Heimsku Bretar 
– nú standið þið einir og við viljum 

ekkert með ykkur hafa og þið eruð 
ekki velkomnir á innri markaðn-
um.“

Hinn möguleikinn gæti verið 
mun skynsamlegri og betur ígrund-
aður valkostur – valkostur þar sem 
leiðtogar Evrópusambandsins 
viður kenna að ekki sé allt eins 
og það ætti að vera í Evrópu, og 
að kannski sé kominn tími til að 
staldra við og styrkja það sem raun-
verulega virkar í Evrópu – innri 
markaðinn – og gleyma draumnum 
(martröðinni?) um frekari póli-
tískan samruna í Evrópu.

Það er augljós ástæða til að ótt-
ast að við fáum útgáfu af „heimsku 
Bretar“ valkostinum og í versta falli 

gætum við séð gripið til verndar-
tolla hjá Evrópusambandinu gegn 
Bretum. Hvað þetta varðar þarf 
að hafa í huga að umbótasinnuðu 
löndin munu missa mikilvægan 
bandamann ef Bretland fer.

Þannig gæti maður óttast að ES 
án Bretlands yrði ES sem stjórn-
aðist meira af franskri hagfræði-
hugsun með meira regluverki og 
ríkisafskiptum af efnahagslífinu, 
frekar en umbótastefnu frjálsa 
markaðarins, sem Bretar hafa yfir-
leitt stutt. Evrópusamband sem 
stjórnast af „franskri“ hagfræði-
hugsun væri sannarlega ekki góðar 
fréttir fyrir evrópska hagkerfið, 
sem þjáist nú þegar af meiriháttar 
kerfisvandamálum.

En það þarf ekki endilega að vera 
þannig. Evrópusambandsríkin 
gætu einnig valið vel ígrundaða 
kostinn og viðurkennt loksins að 
fáir Evrópubúar vilja Evrópska 
ofurríkið og að svarið við vanda 
Evrópu er einmitt umbætur úr 
smiðju Breta og minni miðstýr-
ing. Ef Evrópa velur þá leið ætti 
kostnaðurinn við Brexit að verða 
viðráðanlegur.

Brexit: Ætti ég að vera eða fara?

Alger sprenging hefur orðið í komu 
ferðamanna til Íslands og hafa því 
margir hugsað sér gott til glóðarinn-
ar með að leigja út íbúðirnar sínar 
í skammtímaleigu. En að mörgu er 
að hyggja áður en farið er út í slíkan 
„bisness“ bæði hvað varðar skatta og 
leyfisumsóknir.

Ertu að leigja út íbúðina þína til ferðamanna?
Vala Valtýsdóttir 
lögfræðingur 
og eigandi hjá 
Deloitte. 

Hin hliðin Verulegur munur er á því skatta-
lega hvort útleiga fasteignar er 
til skemmri tíma (gisting) eða 
lengri (varanlegar íbúðar). Auk 
þess þarf að huga að hinum ýmsu 
leyfum frá yfirvöldum í tengslum 
við skammtímaútleigu íbúða. 
Má alltaf leigja út íbúðina sína í 
skammtímagistingu, s.s. AIRBNB?

Alla jafna er öllum heimilt að 
leigja út fasteignir sínar til lengri 
tíma, enda er þá notkun óbreytt, 
þ.e. til íbúðar. Öðru máli gegnir 
hins vegar um skammtímaútleigu 
(gistingu). 

Ef svo á við þá þarf annars 
vegar að sækja um starfsleyfi 

og hins vegar rekstrarleyfi. 
Rekstrarleyfi er sótt til viðkomandi 
sýslumanns en þótt það fáist útgefið 
er ekki öll sagan sögð. Einnig þarf að 
sækja um starfsleyfi til þess sveitar-
félags sem íbúðin tilheyrir. 

Svo slíkt leyfi fáist útgefið þarf 
jákvæða umsögn byggingarfull-
trúa annars vegar og samþykki eld-
varnareftirlits hins vegar. Þá þarf 
að huga að því hvort svæðaskipu-
lag viðkomandi hverfis heimili 
útleigu til skemmri tíma enda getur 
gisti starfsemi verið óheimil í við-
komandi hverfi eða svæði. Þannig 
skiptir megin máli að vera fyrir-
hyggjusamur og kanna hjá viðkom-

andi sveitarfélagi hvernig þessum 
málum er háttað áður en ráðist er í 
kostnaðarsamar framkvæmdir.

Er slík sala gistingar virðisauka-
skattsskyld? 
Samkvæmt ákvæðum virðisauka-
skattslaga er sala á gistingu virðis-
aukaskattsskyld. 

Þetta þýðir að ef viðkomandi telur 
að hann muni selja slíka gistingu 
fyrir eina milljón eða meira á 12 
mánaða tímabili þá á hann að skrá 
sig á virðisaukaskattsskrá og inn-
heimta virðisaukaskatt af leigufjár-
hæðinni. 

Hins vegar er aðeins heimilt að 

innskatta kostnað, s.s. vegna breyt-
inga á íbúð, ef hún er að öllu leyti 
nýtt til skammtímaútleigu, þ.e. sé 
íbúðin notuð aðeins að hluta til 
útleigu en jafnframt til íbúðar er 
innskattsréttur ekki fyrir hendi.

lokaorð
Hér að framan hefur verið stiklað 
á stóru um þær skyldur sem hvíla á 
þeim aðilum sem leigja út fasteignir 
til skammtímaleigu. Þótt ekki gildi 
eins strangar reglur um heimagist-
ingu, þ.e. útleigu herbergis í íbúðar-
húsnæði, eins og skammtímaleigu 
íbúða er einnig rétt að gæta sín 
áður en út í slíka leigu er farið.

Fyrsta sviðmyndaverkefnið var 
unnið hér á landi fyrir um tíu árum. Í 
kjölfar þess gáfu undirritaðir, ásamt 
Eiríki Ingólfssyni, út bókina Fram-
tíðin. Frá óvissu til árangurs. Notkun 
sviðsmynda (Scenarios) við stefnu-
mótun. Fjöldi verkefna fyrir fyrirtæki 
og opinbera aðila hefur verið unninn 
síðan með þessari aðferðafræði.

Á þessum tíu árum hefur áhugi og 
viðhorf landsmanna til að huga að 
framtíðarstraumum stóraukist. Hug-
takið sviðsmyndir er orðið tungunni 
tamt en er stundum of- og misnotað.

Mótun sviðsmynda þarf faglegra 
stýringu
Þátttakendur við gerð sviðsmynda 
telja vinnuna hagnýta og skila góðum 
árangri við stefnumótun og auka 
víðsýni þeirra umfram margar aðrar 
aðferðir. Til að árangur náist þarf 
skýran tilgang með slíkri vinnu og 
markvissa innleiðingu á þeim niður-
stöðum sem hún gefur af sér. Mótun 
sviðsmynda er verkferli sem þarf fag-
lega stýringu.

Nýr kafli þessara fræða er að 
mótast hér á landi. Háskólinn á Bif-
röst, KPMG og Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands hafa stofnað Framtíðarsetur 
Íslands, sem ætlað er að auka enn 
frekar hagnýtingu þessara fræða. 
Fræðigreinin er vel þekkt erlendis 
og aðferðir hennar notaðar á sviði 
stefnumótunar, nýsköpunar og 
áhættugreiningar. Fyrirtæki og 
stofnanir, huga nú í auknum mæli 
að þeim áskorunum sem framtíðin 
ber í skauti sér út frá þessum fræðum. 
Við Íslendingar höfum verið minntir 
rækilega á það á undanförnum miss-
erum að „framtíðin er ekki eins og 
hún var vön að vera“ og að „það gerist 
sem engum hafði dottið í hug“. Horfa 
þarf á samfélagsþróun og breytingar 
út frá öðru sjónarhorni, því hefð-
bundin þróun þarf ekki að nýtast vel 
sem grunnur hugleiðinga til fram-
tíðar.

Góður maður sagði að „nútíðin 
væri þunguð af framtíðinni“. Þá 
framtíð getum við mótað, rétt eins 
og börnin okkar, með því að horfa 
skipulega fram á við, huga að þeim 
drifkröftum sem við búum við, kort-
leggja möguleikana og vera þannig 
eins vel undir framtíðina búin og 
kostur er.

Að huga að 
framtíðum

Góður maður sagði 
að „nútíðin væri 

þunguð af framtíðinni“. Þá 
framtíð getum við mótað, 
rétt eins og börnin okkar, 
með því að horfa skipulega 
fram á við. 
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.856,11 +32,72

(1,79%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál | Miðvikudagur 4. maí 2016

Markaðurinn

Frá 1. janúar til 30. apríl 2016 fjölgaði 
nýskráningum fólksbíla um 63,6 pró-
sent. Alls voru 2.273 nýir fólksbílar 
skráðir í apríl og fjölgaði þeim um 
74,2 prósent milli ára samkvæmt 
tölum frá Bílgreinasambandinu. 
Endurnýjun bílaflotans er sögð mikil-
væg vegna hás meðalaldurs flotans.

63,6% 
fjölgun nýskráninga

Maður er kannski orðinn dimmsýnn en 
ég held að Ísland sé svolítið blint á fjár-

málasiðferði. Hrunið var hluti af alþjóðlegu 
hruni en mér fannst það sýna vel hvað við 
vorum barnaleg þegar kemur að öllu sem 
varðar fjármál. Ég á erfitt með að undan-
skilja nokkurn frá þeim dómi. 
Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata

29.05.2016

VÍS hagnaðist um 145 milljónir króna 
á fyrsta ársfjórðungi 2016, saman-
borið við 733 milljónir króna á sama 
tímabili 2015. Tekjur af fjárfestinga-
starfsemi námu 425 milljónum króna 
samanborið við 1.113 milljónir króna 
árið 2015. Afkoma félagsins á fyrsta 
ársfjórðungi var undir væntingum.

145 
milljón króna hagnaður

365.is      Sími 1817

Á sunnudaginn verður Gunnar Nelson í sviðsljósinu þegar hann mætir rússneska rotaranum 
Albert Tumenov í Rotterdam. Bardagans hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu enda hefur 
gengið á ýmsu hjá köppunum í UFC. Nú reynir á okkar mann, ekki missa af mögnuðum bardaga 
Gunnars og Tumenov á Stöð 2 Sport á sunnudaginn.

UFC-KVÖLD Á STÖÐ 2 SPORT

SUNNUDAG 8. MAÍ KL. 18:00   

GUNNAR
NELSON 

GEGN

ALBERT
TUMENOV

TRYGGÐU 
ÞÉR ÁSKRIFT Í 
SÍMA 1817 EÐA 

Á 365.IS

GUNNAR TILBÚINN Í SLAGINN
Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, hliðarrásir, Eurosport, Extreme Sport, Motors TV, Sky News, NBA TV, MUTV, LFC TV og Chelsea TV.
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Leicester City tryggði sér í fyrra-
kvöld sigur í ensku úrvalsdeildinni 
í knattspyrnu. Sennilega er um að 
ræða eitthvert mesta og óvæntasta 
íþróttaafrek síðustu ára.

Enska deildin hefur nú um 
árabil verið einokunarvettvangur 
stærstu og ríkustu liðanna. Raunar 
hafa einungis sex lið unnið titilinn 
frá því að enska úrvalsdeildin 
var sett á laggirnar árið 1992. Að 
Blackburn Rovers undanskildum, 
sem á þeim tíma var fjármagnað 
af auðkýfingnum Jack Walker 
og það lið sem eyddi allra mestu 
í leikmannakaup, hafa einungis 
Lundúnaliðin Arsenal og Chelsea, 
og Manchester-liðin United og 
City unnið deildina.

Það vill nú líka svo til að þessi 
fjögur stórveldi greiða hæstu 
launin, og eyða mestu í leik-
mannakaup. Það er nokkuð 
sorgleg staðreynd að síðustu ár 
hefur sætaskipan í deildinni að 
vori nánast algerlega farið eftir 
því hverjir greiða hæstu launin. 
Með öðrum orðum, knattspyrnan 
á ekki lengur að vera leikur þar 
sem Davíð getur sigrað Golíat.
Leikurinn var orðinn fyrirsjáan-
legur.

Þetta hefur Leicester nú afsannað. 
Stjórnendur stærstu liðanna 
klóra sér á meðan í hausnum, en 
markaðsstjórar Úrvalsdeildar-
innar hljóta að fagna eins og flestir 
hlutlausir knattspyrnuaðdáendur. 
Deildarkeppni sem hver sem er 
getur unnið selur sig nánast sjálf.

Líkurnar á sigri Leicester í upp-
hafi tímabils voru 5.000 á móti 
1 – sá sem veðjaði 200 íslenskum 
krónum fengi eina milljón í sinn 
hlut.

Nánast væri hægt að halda enda-
laust áfram að telja upp tölfræði 
sem sýnir fram á hversu ótrúlegt 
afrek þetta er: Louis Van Gaal, 
stjóri Manchester United, hefur 
eytt margfalt meiru í leikmanna-
kaup á sínum tveimur árum hjá 
liðinu en Leicester í 132 ára sögu 
sinni. Leikmaður ársins, Riyad 
Mahrez, var keyptur á sem nemur 
einum vikulaunum hjá Wayne 
Rooney, stjórstjörnu United. 
Heildarlaunakostnaður Leicester 
er einungis fjórðungur þess sem 
hann er hjá Chelsea og tekjurnar 
réttur fjórðungur þess sem Man-
chester United aflar.

Með öðrum orðum: fyrst Leic-
ester getur unnið ensku úrvals-
deildina eru íslenska landsliðinu 
allir vegir færir á Evrópumótinu í 
sumar.

kraftaverkið  
í Leicester



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 112.425,- 
verð áður kr. 149.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 104.925,- 
verð áður kr. 139.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 97.425.- 
verð áður kr. 129.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 89.925.- 
verð áður kr. 119.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 89.925,- 
verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 82.425,- 
verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 127.425,-
verð áður kr. 169.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 112.425,-
verð áður kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

25%



Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

9 3 6 2 5 7 1 4 8

2 1 4 8 6 9 3 7 5

5 7 8 1 3 4 9 2 6

3 4 5 7 8 1 2 6 9

6 2 1 9 4 5 7 8 3

7 8 9 6 2 3 4 5 1

8 9 2 3 7 6 5 1 4

4 6 3 5 1 2 8 9 7

1 5 7 4 9 8 6 3 2

1 3 5 2 7 6 9 4 8

7 6 8 3 4 9 1 2 5

9 4 2 5 1 8 3 6 7

8 5 9 4 3 1 2 7 6

2 1 4 6 8 7 5 9 3

6 7 3 9 5 2 8 1 4

3 8 1 7 2 4 6 5 9

4 2 6 8 9 5 7 3 1

5 9 7 1 6 3 4 8 2

1 9 5 8 4 6 2 3 7

2 6 8 3 7 5 9 4 1

3 7 4 1 9 2 8 5 6

4 3 9 2 6 1 5 7 8

5 2 6 7 8 3 1 9 4

7 8 1 4 5 9 6 2 3

9 4 3 6 2 8 7 1 5

6 1 2 5 3 7 4 8 9

8 5 7 9 1 4 3 6 2

2 4 7 1 5 8 3 6 9

9 1 3 2 6 7 4 5 8

5 6 8 9 3 4 7 1 2

3 2 5 4 7 6 8 9 1

1 7 4 5 8 9 2 3 6

6 8 9 3 1 2 5 7 4

4 3 6 7 2 1 9 8 5

7 9 1 8 4 5 6 2 3

8 5 2 6 9 3 1 4 7

4 8 1 5 3 2 9 6 7

3 7 6 8 9 4 2 1 5

2 9 5 1 6 7 3 4 8

5 1 7 2 4 8 6 3 9

6 2 9 7 5 3 4 8 1

8 3 4 9 1 6 5 7 2

9 4 8 3 2 1 7 5 6

7 5 3 6 8 9 1 2 4

1 6 2 4 7 5 8 9 3

5 4 8 7 1 2 9 6 3

6 7 1 9 3 5 8 4 2

9 2 3 8 6 4 1 5 7

4 5 2 6 9 3 7 8 1

7 3 6 1 4 8 2 9 5

8 1 9 2 5 7 4 3 6

1 8 4 3 2 6 5 7 9

3 9 5 4 7 1 6 2 8

2 6 7 5 8 9 3 1 4

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Miðvikudagur

Hæg vaxandi norðanátt í dag, víða 10-15 m/s síðdegis. Þurrt og bjart veður 
suðvestanlands, annars skýjað og dálítil rigning eða slydda norðvestan til á 
landinu. Síðdegis er einnig búist við rigningu eða slyddu á austanverðu landinu. 
Hiti yfirleitt á bilinu 1 til 10 stig, hlýjast sunnanlands.

LÁRÉTT
2. báru að  
6. frá  
8. frostskemmd  
9. berja  
11. tveir eins  
12. draga úr  
14. miklu  
16. pot  
17. slæða  
18. flan  
20. tvíhljóði  
21. Íþróttafélag.

LÓÐRÉTT
1. Barningur  
3. klafi  
4. köldusótt  
5. hár  
7. nærri allar  
10. stefna  
13. hátíð  
15. sæla  
16. hluti verk-
færis  
19. átt.

LAUSN

LÁRétt: 2. komu, 6. af, 8. kal, 9. slá, 11. ll, 12. letja, 
14. stóru, 16. ot, 17. lín, 18. ras, 20. au, 21. fram.

LÓðRétt: 1. basl, 3. ok, 4. malaría, 5. ull, 7. flestar, 
10. átt, 13. jól, 15. unun, 16. orf, 19. sa.

Mér sýnist 
hann ekki hafa 
hreppt tón-
listargenin …

Ég leyfi mér 
að vera 

ósammála!

Nú jæja … kannski 
er það rétt. Meina, 
Mozart var alveg 
orðinn rúmlega fimm 
ára þegar hann samdi 
sína fyrstu sinfóníu.

Hvern 
andskotann 

hefur það 
með þetta 

að gera?!

Þér finnst þetta 
atriði hérna kannski 
ekki eiga neitt skylt 
við hljóðmengun?

NEI! Þú hefur 
kannski ekki 

tóneyra í það, 
en hér erum 

við að hlusta á 
samtímatón-

list!

Já, auðvitað, 
þaðan kemur þetta 
mjólkur-tvist á 
gítarinn. Samtíma-

stemning.

Já! Og sástu allt 
slefið á tromm-
unni?! Við höfum 
skapað snilling, 

ástin mín! Næsti 
Rassi Prump 
situr þarna!

Heyrðu vinur, ég var 
aðeins að renna yfir 
Facebook-síðuna þína 
og þar sá ég …

Ha?  
Bíddu! Af hverju?!

Mamma, Facebook er félagsleg 
tenging mín við umheiminn!

Við búum sko í sama 
húsi!

Ef þú þarft að tala við mig, þá 
geturðu bara alveg sent mér sms!

Key. Okkur langar bæði í pítsu 
í kvöldmatinn. Nú vantar okkur 

bara skothelt plan svo það 
megi verða að veruleika!

Sem betur fer er ég með reglulega 
góða hugmynd. Það ætti svo sem 

engan að undra, ég er jú klára 
barnið í hópnum. Elst og þannig. 
Sko nú skalt þú bara gera eitt …

Mamma, getum við kannski 
fengið okkur bara pítsu í 

kvöldmatinn?

Já, er það 
ekki bara?

Jesss! Hvernig var þín 
hugmynd annars?

Alexei Shirov (2.686) átti leik gegn 
Ralf Akesson (2.452) á Hasselback-
en-mótinu í Svíþjóð í fyrradag.

29. Dxf4!! d4+ 30. Kg1 gxf4 31. 
Bxd4+ Hg7 32. hxg7+ Kg8 33. 
Hxd6! 1-0. Glæsilega teflt hjá 
lettneska fléttumeistaranum. Shir-
ov og Hannes Hlífar voru meðal 
þeirra sem höfðu fullt hús eftir 
þrjár umferðir.
www.skak.is:  Hemmamót Vals 
í kvöld. 

Hvítur á leik
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VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

LG OLED SJÓNVÖRP 
MEÐ ALLT AÐ 38% AFSLÆTTI

65" SJÓNVÖRP 
MEÐ ALLT AÐ 200.000 KR AFSL.

YFIR 100 GERÐIR AF SJÓNVÖRPUM

YAMAHA RESTIO HLJÓMTÆKI 
MEÐ ALLT AÐ 58% AFSLÆTTI

YAMAHA MULTIROOM HÁTALARAR 
MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

BLUETOOTH HÁTALARAR 
MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

40" ULTRA HD 4K SMART 
SJÓNVÖRP FRÁ 89.990 KR



GRÓFMAL AÐ K AFF I  
F YR IR PRESSUKÖNNUNA

GÓ ÐAR STUNDIR GER AST HÆGT

NÝTT  Merrild 
pressukönnukaffi

Sérstaklega malað fyrir pressukönnur en 
hentar einnig fyrir uppáhellingu.

Ljúffengt kaffi úr 100% lífrænum Arabica kaffibaunum. 
Baunirnar eru ræktaðar á sjálfbæran hátt á mið- og 

suður-amerísku hálendi. Þær eru meðalbrenndar og gefa 
ljúfan og jafnan keim.

Persóna er sýning á vegum 
Íslenska dansflokksins 
sem verður frumsýnd í 
Borgarleikhúsinu í kvöld 

en sunnudaginn 22. maí næst-
komandi verður sérstök hátíðar-
sýning á vegum Listahátíðarinnar 
í Reykjavík. Persóna samanstendur 
af tveimur dansverkum eftir þrjá 
íslenska danshöfunda en bæði 
verkin eiga það sameiginlegt að þar 
er dansarinn í forgrunni.

Byrjað bréfleiðis
Fyrra verkið kallast What a Feeling 
og er eftir Höllu Ólafsdóttur og 
Lovísu Ósk Gunnarsdóttur, en það 
samanstendur af sex ólíkum sóló-
dönsum sem eru unnir með all-
sérstökum hætti. Lovísa Ósk segir 
undirbúningsferlið hafi hafist með 
því að þær sendu öllum dönsurun-
um bréf. „Þar tilkynntum við þeim 
að okkur langaði til þess að semja 
fyrir þau uppáhaldsdansinn þeirra. 
Í bréfinu voru svo fjölmargar spurn-
ingar um hugðarefni þeirra og flest 
tengd listum með einum eða öðrum 
hætti en þó ekki einvörðungu. 
Út frá svörunum unnum við svo 
verkefni fyrir þau þar sem hver og 
einn fékk sjö verkefni og ákveðna 
formúlu til þess að setja inn í þessi 
verkefni. Þar með var komið fyrsta 
uppkast að viðkomandi sólódansi. 
Sumir sólóarnir voru eftir þetta 
ferli mjög langt komnir á meðan 
aðra þurfti að vinna meira. Þetta 
er í raun ákveðin aðferð við að búa 
til dans. Aðferð við að endurnýta 
gamla hluti, raða þeim saman upp á 
nýtt og setja þá hvern ofan á annan 
þannig að það birti eitthvað alveg 
glænýtt.

Vald til dansaranna
Verandi dansari sjálf og eftir að hafa 
dansað mikið hjá Íslenska dans-
flokknum þá hef ég fundið að starf 
dansarans hefur breyst mikið frá því 
að ég byrjaði. Nú er mun algengara 
að höfundurinn mæti í salinn með 
grófa hugmynd sem hann vinnur 
svo áfram í mjög nánu samstarfi 
við dansarana. Oft alveg upp að því 

Tvö gjörólík verk en með dansarana í forgrunni
Íslenski dansflokkurinn frumsýnir í kvöld tvö ný dansverk eftir þrjá unga danshöfunda sem leitast við  
að hafa dansarana í forgrunni og þróa sínar aðferðir í sköpunarferlinu þó það sé með afar ólíkum hætti.

Hannes Þór Egilsson, Lovísa Ósk Gunnarsdóttir og Halla Ólafsdóttir danshöfundar frumsýna verk sín í Borgarleikhúsinu í kvöld. FréttaBLaðið/Ernir

marki að það er orðið grátt svæði 
hvar höfundarrétturinn liggur. En 
áhorfendur horfa svo oft á dansar-
ana sem einhvers konar nafnlausa 
heild þegar persónulegt framlag 
þeirra hvers og eins er í raun og veru 
mjög mikið. Okkur langaði til þess 
að velta þessu upp, gefa dönsurun-
um rödd og draga hana fram og eins 
búa til aðferð sem er mjög gegnsæ.

Ég hef á tilfinningunni að þau hafi 
verið glöð með að vinna í þessu ferli. 
Þetta var vissulega mikil vinna en á 
móti kom að þetta færði dönsurun-
um líka ákveðið vald. Oft er maður 
sem dansari að framleiða efni en 
hefur svo takmarkað að segja um 
það hvernig það er notað.“

Lovísa Ósk segir að það hafi ekki 
endilega verið lagt upp með það að 
efnistökin þyrftu að vera persónu-
leg hjá dönsurunum heldur var það 
undir hverjum og einum komið. 
„Við einfaldlega lögðum upp með 
það að það mætti ljúga. Þannig 
að þetta er ekki endilega eitthvert 
sálarrannsóknarferli því áherslan 
er á dansinn og listir. Sumir völdu 
að vera mjög persónulegir og sóló-
arnir endurspegla það en aðrir gera 
það ekki.“

Verð uppi í ljósabúri
Seinna verkið kallast Neon og er 
eftir Hannes Þór Egilsson og hann 
segir að þar sé nálgunin gjörólík 

því sem er í fyrra verkinu. „Ég er 
eiginlega með þveröfuga nálgun. Á 
meðan þær voru að spila á dansar-
ana og fá þetta frá þeim þá var ég 
frekar að nota minn orðaforða og 
þróa hann. Þetta er fyrsta dans-
verkið mitt og ég er svona aðeins að 
láta á mig reyna og sjá hvað kemur 
út úr þessu þegar ég fer af stað.“

Hannes Þór er dansari en hann 
segir að það séu engu að síður mikil 
viðbrigði að vera kominn í hlutverk 
danshöfundarins. „Ég hef líka heyrt 
að það verði mun erfiðara að fara í 
gegnum frumsýninguna núna þegar 
ég er ekki sjálfur að dansa eins og ég 
er vanur. Ég er satt best að segja smá 
kvíðinn fyrir því að þurfa að sitja 

úti í sal á frumsýningu. Ég er svona 
að undirbúa mig fyrir óþægilega 
kvöldstund og þá finnst mér aðal-
lega óþægileg tilhugsun að vera í 
kringum fólk sem er líka að horfa á 
verkið. Kannski ég verði bara uppi 
í ljósabúri og láti mig svo hverfa. 
En þetta er búið að vera rosalega 
gaman og lærdómsríkt. Margir hlut-
ir tókust mjög vel og ég er afskap-
lega ánægður með það en svo þarf 
maður líka að læra af mistökunum. 
Þannig að ef ég geri annað dansverk 
þá veit ég núna af hverju ég mun 
gera meira og af hverju minna.“

Ástríða og tjáning
Hannes Þór segir að ferlið hjá 
honum hafi verið þannig að hann 
hafi komið til dansaranna án fyrir-
fram gefinna hugmynda. „Ég fór 
inni í stúdíóið og var ekki búinn 
að ákveða neitt. Það var einmitt 
tilgangurinn að ég vildi setja dans-
hreyfingarnar og dansinn í algjöran 
forgang. Síðan valdi ég tónlistina 
og næst komu búningarnir, ljósin 
o.s.frv. Svona lag fyrir lag.

Bakgrunnur Hannesar Þórs er 
í samkvæmisdönsum og hann 
segir að það hafi haft mikil áhrif 
á það sem hann var að leitast við 
að ná fram hjá dönsurunum. „Í 
samkvæmis dönsunum er afstaða 
dansaranna ólík því sem er venju-
lega í ballett. Ef fólk horfir á sam-
kvæmisdansara þá sér það að 
þeirra tjáning er mjög mikil og nær 
til andlitsins. Þegar ég kom úr sam-
kvæmisdönsunum yfir í ballett þá 
fóru alveg nokkrir tímar í að fá mig 
til að vera ekki með svipbrigði. Mér 
fannst það soldið skrýtið vegna þess 
að það hjálpar manni svo mikið og 
þess vegna er ég að reyna að gera 
tilraunir með að fá tjáningu í and-
litið með dansinum. Með því kemur 
ákveðin ástríða og það er það sem 
ég var að reyna að fá fram.“

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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KJARNAFÆÐI FOLALDAKJÖT
SALTAÐ EÐA REYKT

ÁÐUR 1.198 KR/KG

791

-20%

FERSKT, LAMBA PRIME

ÁÐUR 4.318 KR/KG

3.454

-34%

-27%

SS LAMBALUNDIR, FROSNAR

ÁÐUR 5.298 KR/KG

3.868

-50%

APPELSÍNUR - SPÆNSKAR
SÉRSTAKLEGA SAFARÍKAR

ÁÐUR 258 KR/KG

129

FERSKT, NAUTAPIPARSTEIK

ÁÐUR 4.966 KR/KG

3.725

-25%

PFANNER SAFAR - 1 L
MIKIÐ ÚRVAL

ÁÐUR 249 KR/PK

199

LÍFRÆNN

215
KR/PK

LÍFRÆNN

215
KR/PK

-20%

GÖTEBORGS REMI - 100 G - 236 KR/PK
GÖTEBORGS CONDIS - 180 G - 237 KR/PK

GÖTEBORGS BALLERINA - 190 G - 205 KR/PK
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www.netto.is | Tilboðin gilda 4. – 8. maí 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Glerártorg · Hrísalundur · Húsavík · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 8. maí eða meðan birgðir endast

Ódýr
Kjúklingaveisla

GOTT VERÐ Í BÓNUS
Euro Shopper Kjúklingabringur 

Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Rose Kjúklingalæri
Frosin, 700 g

Verð áður 1398 kr.
1.198

kr. 700 g

200kr
verðlækkun

Kjörfugl Kjúklingabringur
Ferskar

1.898
kr. kg

Kjörfugl Kjúklingur 
Ferskur, heill

698
kr. kg

Kókó Mjólk 
6x250 ml

479
kr. 6 stk.

Íslandsnaut Ungnautahamborgarar 
2x140 g, 2x120 g eða 4x80 g

579
kr. 2x140 g 598

kr. 4x80 g549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt 4stk

80 g

2015
slátrun

KS Lambasúpukjöt
Haustslátrun 2015

698
kr. kg

KS Lambahjörtu
KS Lambalifur

Frosin

298
kr. kg

1.259
kr. kg Brauðostur, 26%

Verð áður 1.495 kr. kg

198
kr. stk.

Bónus Ostaslaufa
120 g

NÝBAKAÐ!

Bónus Smáhringir 
Með súkkulaði, 9 stk. 

298
kr. 9 stk.

Bónus Smáhringir 
Bleikir, 6 stk. 

298
kr. 6 stk.

NÝBAKAÐ! NÝBAKAÐ!

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kg

Nicky Salernisrúllur
12 stk.

898
kr. 12 rl.

Nicky Eldhúsrúllur
3 stk.

359
kr. 3 rl.

12
rúllur

3
rúllur

3ja laga 

Pappír

1,35kg

Ali Spareribs
Foreldað, ferskt

998
kr. kg

Foreldað
Aðeins að hita

Bónus Grísakótilettur
Með beini, kryddaðar

1.298
kr. kg

139
kr. stk. Bónus Kornbrauð

500 g

198
kr. stk.

Bónus Rúgbrauðskubbur  
400 g

Nutrilenk Gold 
Fyrir þá sem þjást af verkjum og sliti í 

liðamótum. 180 töflur

Ali Grísabógur
Ferskur

598
kr. kg

Ódýrt ogHollt

Lambhaga Spínat 
125 g

359
kr. 125 g

ES Steiktur Laukur
200 g

98
kr. 200 g

Aviko Rösti kartöflur
Frosnar, 750 g

Dujardin Maísstönglar
Frosnir, 450 g, 2 stk. í pk.

359
kr. 750 g159

kr. 450 g

Maryland Kex
145 g, 4 tegundir

98
kr. 145 g

Pringles Snakk
40 g, 3 teg.

98
kr. 40 g

Prince Polo 
32x35 g í kassa

1.198
kr. ks.Euro Shopper Súkkulaði

100 g, 5 teg.

98
kr. 100 g

Nutrilenk Active 

Kaupauki

5.759
kr. stk.

Allar verslanir Bónus 
eru opnar á 

uppstigningardag 

11:00-18:30

Aðeins 

38kr
stykkið

32stk
í kassa
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Páll Óskar Hjálmtýsson og Monika verða með tónleika í Salnum í Kópavogi. Mynd/Baldvin Þeyr

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

4. maí 2016

Tónlist
Hvað?  Davíð Þór Jónsson í Blikk

trommunni 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Harpan

Hvað?  Múlinn Jazzklúbbur: Latínsveit 
Tómasar R. 
Hvenær?  21.00 

Hvar?  Harpan
Hljómsveitin spilar úrval af eldri 
og yngri latínlögum Tómasar, en 
plötur hans hafa selst vel og hlotið 
góða dóma.

Hvað?  Alexander trúbador 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  American bar

Hvað?  Live jazz, Anni Rorke 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Tíu dropar

Hvað?  Páll Óskar og Monika 
Hvenær?  20.30 
Hvar?  Salurinn
Páll Óskar og Monika flytja ýmis 
lög sem þau hafa spilað mikið 
undanfarinn áratug, auk þekktustu 
popplaga Palla í sérstökum útsetn
ingum fyrir hörpu og strengja
kvartett.

Hvað?  Amy Winehouse tribute 
Hvenær?  21.00 
Hvar?  Gamla bíó
Bryndís Ásmundsdóttir flytur öll 
bestu lög Amy Winehouse á glæsi

legum tónleikum í Gamla bíói. 
Með Bryndísi verður einvala lið 
íslenskra hljóðfæraleikara, ásamt 
blásurum og bakröddum.

Hvað?  Vortónleikar 
Hvenær?  18.00 
Hvar?  Safnahúsið við Hverfisgötu

Hvað?  Vortónleikar Kvennakórs Reykja-
víkur 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Langholtskirkja

Hvað?  SXSXSX x Hr. Hnetusmjör x Aron 
Can 
Hvenær?  22.00 
Hvar?  Húrra

Hvað?  Götustrákarnir og hljómsveit 
Skúla mennska 
Hvenær?  22.00 
Hvar?  Gaukurinn 

Viðburðir
Hvað?  Fjármál Google 
Hvenær?  17.00 

Hvar?  Sjálfsbjargarhúsið
VÍB og Frumbjörg, frumkvöðla
miðstöð Sjálfsbjargar, bjóða upp 
á fróðlegan og skemmtilegan 
fund um fjármál Google. Allir vel
komnir.

Hvað?  Sú kemur tíð 
Hvenær?  11.50 
Hvar?  Harpan
Ráðstefna um upplýsingatækni og 
fjármálaþjónustu framtíðarinnar

Hvað?  Morgunrabb RannUng 
Hvenær?  09.00 
Hvar?  Stakkahlíð
Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 
doktorsnemi við menntavísinda
svið Háskóla Íslands, segir frá nor
rænu samstarfsverkefni þar sem 
unnið var með gildi í leikskóla
starfi. Allir velkomnir.

Hvað?  Bókakaffi – Samtal um sjálfs-
ælusögu 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Gerðuberg
Hallgrímur Helgason fjallar um 
sjálfsævisögu sína Sjóveikur í 
München  og ræðir við Gunn
þórunni Guðmundsdóttur bók
menntafræðing en hún hefur sér
hæft sig í æviskrifum af þessu tagi.

Hvað?  Íslensk bóksaga 
Hvenær?  12.05 
Hvar?  Þjóðarbókhlaðan
Gunnar Örn Hannesson, sagnfræð
ingar og skjalavörður við Þjóð
skjalasafn Íslands, flytur erindið 
„Um vatnsmerki í nokkrum 
íslenskum pappírsbréfum frá 17. 

öld“ í fyrirlestraröðinni Íslensk 
bóksaga. Allir velkomnir.

Hvað?  Latte art throwdown 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Kaffi Slippur

Hvað?  Gestagangur 
Hvenær?  12.15 
Hvar?  Listaháskóli Íslands
Erik Frandsen heldur erindi um 
verk arkitektastofunnar Lund
gaard & Tranber í fyrirlestraröð 
hönnunar og arkitektúrdeildar 
Listaháskóla Íslands. Erik Frand
sen er arkitekt og meðeigandi 
Lundgaard & Tranberg Archi
techts, en stofan hefur vakið mikla 
athygli og hlotið verðlaun fyrir 
margvísleg verkefni, og er í dag ein 
af virtustu arkitektastofum Dan
merkur. Fyrirlesturinn fer fram á 
ensku og allir eru velkomnir.

Sýningar
Hvað?  Útskriftarsýning kennaranema í 
skapandi hópverkefnum 
Hvenær?  16.00 
Hvar?  Stakkahlíð
Til sýnis verða spilið Leið til 
kveikju, bókin Ævintýri Gunnu og 
heimasíðan Kennsluhugmyndir.

Hvað?  Víðóma veggspjöld 
Hvenær?  17.30 
Hvar?  Arion banki, Borgartúni
Grafíski hönnuðurinn Niklaus Trox
ler fjallar um valin verk sem unnin 
eru á tímabilinu frá sjötta áratug 
síðustu aldar til dagsins í dag.

FRANKENSTEIN
Ballett í beinni

18. maí í Háskólabíói

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORELDRABÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5 - 8 - 11
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:20
CRIMINAL   KL. 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40

CAPTAIN AMERICA 3D    KL. 4 - 4:50 - 7:05 - 8 - 10:10 - 11:05
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 4:50 - 8 - 11:05
CAPTAIN AMERICA 2D VIP  KL. 4:50 - 8 - 11:05
CRIMINAL   KL. 8 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 4 - 6
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3:20 - 5:40 - 8
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20

CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5 - 8 - 11
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7 - 10
CRIMINAL   KL. 8 - 10:20
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT   KL. 5:30

ELEKTRA ÓPERA ENDURFLUTT  KL. 6
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5 - 8 - 9 - 11
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE HUNTSMAN  KL. 8
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6

EGILSHÖLL

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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 NÚMERUÐ SÆTI

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

95%

KEVIN COSTNER, RYAN REYNOLDS,
GARY OLDMAN OG TOMMY LEE JONES.

Sýnd með íslensku tali

Ævar Vísindamaður, Steinn Ármann Magnússon og 
Laddi ásamt fjölda annarra úrvalsleikara

94%
TOTAL FILM


THE TELEGRAPH



TRI-CITY HERALD


ABOUT.COM


HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Ardennes ENG SUB   18:00  
Room   17:45   
Anomalisa   18:00 
Louder than bombs   20:00   
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00
The Witch / Nornin   22:00 
 Mia madre   22:15  
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

H E I L S U R Ú M

ROYAL 

MAÍ TILBOÐ
25% AFSLÁTTUR!

A
R

G
H

!!!
 0

30
51

6

CAPTAIN AMERICA 3D 6, 9

CAPTAIN AMERICA 10:25

RATCHET & CLANK 5:50 ÍSL.TAL

HUNTSMAN: WINTERS WAR 10:10

THE BOSS 5:50, 8

MAÐUR SEM HEITIR OVE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar
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20% AF ÖLLU GARNI
FYRIR MEÐLIMI
Í A4 KLÚBBNUM

A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 Hafnarfirði  /  A4 Akureyri  /  A4 Egilsstöðum   
www.a4.is  / Þú getur einnig fylgt okkur á       Facebook og       Pinterest.com/A4fondur

/ A4 Selfossi   
*Gildir ekki með öðrum tilboðum.       

instagram.com/a4verslanir

ÞÚ SKRÁIR ÞIG Í KLÚBBINN Í NÆSTU VERSLUN A4 EÐA Á A4.IS

4. - 14. MAÍ

*AFSLÁTTUR 
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Miðvikudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Teen Titans Go 
07.45 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Logi í beinni 
11.10 Anger Management 
11.35 Hello Ladies 
12.05 Enlightened 
12.35 Nágrannar 
13.00 Feðgar á ferð 
13.25 Spilakvöld 
14.10 Mayday 
14.55 Glee 
15.40 Sirens 
16.05 Baby Daddy 
16.30 Teen Titans Go 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.08 Ísland í dag 
19.20 Víkingalottó 
19.25 The Middle 
19.45 Mike & Molly 
20.10 Á uppleið Þriðja sería þessara 
vönduðu þátta í umsjón Sindra 
Sindrasonar. Fyrst var það London, 
þá New York og nú Skandinavía.  
20.35 Grey’s Anatomy 
21.20 Blindspot 
22.05 Togetherness Glænýir og vand-
aðir gamanþættir frá HBO sem fjalla 
um tvö pör sem búa undir sama þaki 
en þurfa að láta sambúðina ganga 
upp með öllum sínum uppákomum 
22.35 Real Time with Bill Maher 
23.35 NCIS 
00.20 The Blacklist 
01.05 Lucifer 
01.50 Mistresses 
02.35 Mistresses 
03.20 Louie 
03.45 Your’re the Worst 
04.10 Snakes on a Plane 
05.55 The Middle

18.20 League 
18.45 Top 20 Funniest 
19.30 Last Man Standing 
19.55 Silicon Valley 
20.25 Mayday 
21.10 The Listener 
21.55 American Horror Story. Hotel 
22.45 Supergirl 
23.30 Flash 
00.10 Gotham 
00.55 Last Man Standing 
01.15 Silicon Valley 
01.45 Mayday 
02.30 The Listener 
03.10 American Horror Story. Hotel 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.35 The Fault in Our Stars 
12.40 Won’t Back Down 
14.40 Paul Blart. Mall Cop 2 
16.15 The Fault in Our Stars 
18.20 Won’t Back Down 
20.20 Paul Blart. Mall Cop 2 
Skemmtileg gamanmynd frá 2015 
með Kevin James í aðalhlutverki. 
Eftir sex ára fórnfúst starf í verslunar-
miðstöðinni ákveður öryggisvörður-
inn Paul Blart að fara í frí til Las Vegas 
ásamt dóttur sinni og slaka dálítið á.  
22.00 American Sniper Mögnuð 
Óskarsverðlaunamynd frá 2014, 
byggð á sönnum atburðum, í 
leikstjórn Clint Eastwood og með 
aðahlutverk fara Bradley Cooper og 
Sienna Miller. Sönn saga banda-
ríska hermannsins og leyniskytt-
unnar Chris Kyle sem staðfest er 
að hafi komið að minnsta kosti 
160 óvinum í Írak fyrir kattarnef og 
þurfti oft að taka erfiðar ákvarðanir. 
00.15 The Good Lie 
02.05 The Look of Love 
03.45 American Sniper

17.00 Eldsmiðjan 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Finnbogi og Felix 
18.18 Sígildar teiknimyndir 
18.25 Gló magnaða 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Í garðinum með Gurrý 
20.35 Kiljan 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Baráttan er líf mitt: Nelson 
Mandela 
23.10 Side Effects 
00.55 Hernám 
01.40 Kastljós 
02.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America’s Next Top Model 
09.50 Survivor 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Black-ish 
13.55 Jane the Virgin 
14.40 90210 
15.25 Life in Pieces 
15.50 Grandfathered 
16.15 The Grinder 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.45 Leiðin á EM 2016 
20.15 America’s Next Top Model 
21.00 Chicago Med 
21.45 Quantico 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Sleeper Cell 
00.35 The Catch 
01.20 Scandal 
02.05 Chicago Med 
02.50 Quantico 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.15 Raising Hope 
18.40 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Cougar Town 
19.50 Lýðveldið 
20.15 Chuck 
21.00 Cold Case 
21.45 Shetland 
22.45 Friends 
23.05 Lýðveldið 
23.30 Chuck 
00.10 Cold Case 
00.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.55 Inside the PGA Tour  
09.20 Zurich Classic 
14.20 Golfing World  
15.10 Volunteers of Am. No. Texas 
Shoot 
18.15 PGA Tour - Highlights 
19.10 Golfing World  
20.00 PGA Tour. Delivering a Dec-
ade of Champions 
20.55 Zürich Classic

12.00 Man. City - Real Madrid 
13.45 Lazio - Inter Milan 
15.25 Ítölsku mörkin  
15.50 Shakhtar Donetsk - Sevilla 
17.30 Villarreal - Liverpool 
19.10 Evrópudeildarmörkin 
20.00 Swansea - Liverpool 
21.40 Man. Utd. - Leicester 
23.20 Messan

07.00 Bayern München - Atletico 
Madrid 
08.45 Meistaradeildarmörkin 
09.10 Valur - Fjölnir 
10.55 Pepsímörkin  
12.15 San Antonio - Oklahoma 
14.05 Formúla 1 - Keppni 
16.30 Bayern München - Atletico 
Madrid 
18.15 Meistaradeildarmörkin 
18.30 Real Madrid - Man. City 
20.45 Meistaradeildarmörkin 
21.00 Arsenal - Norwich 
22.40 Premier League Review  
23.35 Dortmund - Wolfsburg 
01.15 Þýsku mörkin 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Rasmus Klumpur og félagar 
07.55 UKI 
08.00 Brunabílarnir 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Kalli á þakinu 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Víkingurinn Viggó 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Rasmus Klumpur og félagar 
11.55 UKI 
12.00 Brunabílarnir 
12.22 Latibær 
12.45 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Kalli á þakinu 
13.45 Mæja býfluga 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.45 Víkingurinn Viggó 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Rasmus Klumpur og félagar 
15.55 UKI 
16.00 Brunabílarnir 
16.22 Latibær 
16.45 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Kalli á þakinu 
17.45 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.45 Víkingurinn Viggó 
19.00 Ástríkur á Ólympíuleik-
unum

Könnuðurinn Dóra 
kl. 10.00, 14:00 og 18.00
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Prófaðu Lífskorn

Hollt & gott frá Myllunni
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Skráargatið - prentskjöl fyrir Mylluna, 2012
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Með morgunkaffinu
Með í nestisboxið
Með í ferðalagið

Heilkorn - trefjar - prótein
Uppfyllir skilyrði Skráargatsins

Kynntu þér heilsustefnu Myllunnar á myllan.is og fylgstu með okkur á facebook.com/Myllubraud

nýtt

Kauptu nýju og góðu Myllu heilkornabollurnar
í dag. Lífskorn Myllunnar er góður trefjagjafi 
með hátt hlutfall heilkorns. Lífskorn er bragð-
gott og því tilvalið fyrir hvert tækifæri, gott 
bæði með morgunkaffinu og í hádeginu eða 
bara þegar næringar er þörf. 

Nýjar Myllu heilkornabollur

Prófaðu nýtt

Tröllahafrar
Chia-fræ

cw160112_ísam_myllan_lífskornabollur_255x380_END.indd   1 29.4.2016   10:08



Kate Hudson og Lady Gaga stiltu sér 
upp fyrir áhugasama ljósmyndara. 

Nýjasta parið, fyrirsætan Gigi Hadid 
og fyrrverandi One Direction-með-
limurinn Zayn Malik, mættu saman í 
fyrsta sinn á rauða dregilinn. Klædd í 
stíl og allt saman!

Kim Kardashian og 
Kanye West voru að 

sjálfsögðu klædd í 
Balmain. Þó að Kim 

væri stórglæsileg eins og 
venjulega og kjóllinn skini 

skært þá vöktu bláar augn-
linsur eiginmannsins einna 
mesta athygli.

Jared Leto er alltaf elegant og óhrædd-
ur við að klæða sig öðruvísi. Hér stillir 
hann sér upp með Florence Welch en 
þau voru bæði klædd í Gucci.

Lífið

Það dugar ekkert 
minna en latex og 
perlur fyrir bý-
flugnadrottninguna 
Beyoncé. Kjóllinn er 
frá Givenchy og sneru 
margir sér við til að 
horfa á tónlistarkon-
una eins og venjulega.

Söngkonan Rita Ora 
 var klædd í áberandi og 

glæsilegan kjól úr smiðju Veru 
Wang. Sökum stærðar pilsins 

átti hún þó í töluverðum erfið-
leikum með að koma sér upp 

stigann á Metropolitan safninu 
en það kom allt með kalda 

vatninu.

         Silfraður    
              glamúr á  
  Met Gala

Hið árlega Met Gala ball sem er góð-
gerðarkvöld haldið af Vogue og 
Metropolitan Museum of Art. Mið-
arnir á ballið eru fokdýrir og kepp-

ast stjörnurnar um að klæða sig upp 
fyrir kvöldið en þemað í ár var Manus x 

Machina: Fashion in an age of technology.

ÞRÓUÐ Í SAMVINNU VIÐ

590 2045 |  BENNI.IS 561 4200 / NESDEKK.IS

4 .  m a í  2 0 1 6   m I Ð V I K U D a G U R32 L í f I Ð   ∙   f R É T T a B L a Ð I Ð 4 .  m a í  2 0 1 6   m I Ð V I K U D a G U R





Hljómsveitin Lily of the Valley er að fara á fullt í spilamennsku á næstunni. Mynd/Hörður Ásbjörnsson

Þetta er fyrsta lagið sem 
við gefum út síðan við 
gáfum út EP plötuna 
Ghosts í október, sem 
gekk rosalega vel. Við 
erum alltaf „moving 

on“, þannig að við fórum til hans 
Arnars Guðjóns, sem er betur 
þekktur sem Arnar úr Leaves. Hann 
hjálpaði okkur að útsetja lagið og 
tók það upp með okkur. Þetta er 
afrakstur þeirrar vinnu; ný pró
dúksjón og nýtt sánd,“ segir Logi 
Marr, gítarleikari hljómsveitar
innar.

„Þetta er ádeila á stöðuna sem 
er búin að vera í þjóðfélaginu, það 
varð kveikjan að þessu lagi. Við 
erum að biðla til fólks að hanga 
inni og reyna að sjá ljósið. Það eru 
línur þarna eins og „nothing breaks 
dreams like the truth“ sem er tilvís
un í Panamaskjölin, „draumarnir 
brotna þegar skíturinn flýtur“ eins 
og skáldið orti. Það eru allir svo 

þungir og allt svo ömurlegt en við 
ættum öll að „hold on“, vona það 
besta, við erum öll til og það er 
yndislegt að vera til,“ bætir hann 
við.

Lily of the Valley var stofnuð árið 
2013 í kringum Airwaveshátíðina. 
Sveitin spilar poppaða þjóðlaga
tónlist og eru núverandi meðlimir 
sex talsins. Upphaflega var bandið 
tríó skipað þeim Loga Marr, Mími 
Nordquist og Tinnu Katrínu og gáfu 
þau út lögin I’ll be waiting, Back og 
Holy Water en síðan bættust Hrafn
kell Már, Leó Ingi og Guðmundur 
Þór við í hljómsveitina. Árið 2015 

    Biðla til  
fólks að vera 
bjartsýnt
Hljómsveitin Lily of the Valley gaf út lagið 
Hold On í síðustu viku. Í framhaldi af þeirri 
útgáfu munu tónlistarmennirnir skella sér í 
töluverða spilamennsku á næstunni, m.a. í 
Bretlandi og að sjálfsögðu hérna heima líka 
auk þess sem bandið er í sífelldri þróun.

Frumsýning í kvöld í Borgarleikhúsinu
Sýningardagar: 4. maí, 8. maí, 12. maí, 20. maí 

og sérstök hátíðarsýning á Listahátíð í Reykjavík 22. maí
Miðasala á www.id.is eða í miðasölu Borgarleikhússins í 568 8000

What a feeling
eftir Höllu Ólafsdóttur og  
Lovísu Ósk Gunnarsdóttur eftir Hannes Þór Egilsson

#islenskidansflokkurinn

uppselt
örfá sæti

Mímir nordquist - Hljómborð 
Tinna Katrín - Raddir 
Logi Marr - Gítar og raddir 
Hrafnkell Már - Gítar og raddir 
Leó Ingi - Bassi 
Guðmundur Thor - Trommur
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Þetta er ádeila á 
stöðuna sem er 

búin að vera í Þjóðfélaginu, 
Það varð kveikjan að Þessu 
lagi. við erum að biðla til 
fólks að hanga inni og 
reyna að sjá ljósið. Það eru 
línur Þarna eins og „noth
ing breaks dreams like the 
truth“ sem er tilvísun í 
Panamaskjölin, „draum
arnir brotna Þegar skítur
inn flýtur“ eins og skáldið 
orti.

gaf sveitin svo út EP-plötuna sína 
Ghosts og er núna komin á fullt við 
að þróa hljóminn enn frekar.

„Við erum með nýtt efni sem 
getur vel verið að við hendum í nýja 
plötu. En við erum meira að taka 
eitt skref í einu. Við tókum upp 
þetta lag til að finna okkar sánd og 
síðan erum við að sjá hvað setur, 
hvernig fólk fílar þetta,“ svarar Logi 
aðspurður að því hvort að sveitin sé 
að vinna að nýrri plötu. Hins vegar 
er margt framundan hjá Lily of the 
Valley.

„Við erum að fara í túr núna í 
maí. Við förum til Bretlands: byrj-
um í Skotlandi í Edinborg og tökum 
svo Leeds, Liverpool, Brighton og 
London, allan pakkann. Þegar við 
komum aftur er það Secret Solstice 
hátíðin. Við ætlum að vera með 
feikna sjóv þar. Við fengum með 
okkur Birki Blæ saxófónleikara sem 
er svona nýtt element inn í þetta 
Lily-sánd og við munum útfæra það 
eitthvað á Solstice og gera eitthvert 
heljarinnar batterí þar. Við munum 
flytja þar töluvert af nýju efni.“

„Við verðum með tónleika á 
Húrra 19. maí með breskri hljóm-
sveit sem heitir Adore//Repel. Það 
er bandið sem við erum að fara að 
spila með úti. Þeir koma hingað til 
lands og spila á þrennum tónleik-
um, við spilum með þeim á einum 
þeirra og síðan strax eftir það 
förum við með þeim út og tökum 
túrinn þar.“ stefanthor@frettabladid.is

„Partíið hefur ferðast milli borga í Evr-
ópu síðan 2012. Það er rosalega mikil 
dulúð yfir þessu öllu, líkt og Gatsby 
árið 1920. Margir hafa séð myndina 
og flestir þekkja til hans en enginn 
veit hver hann er,“ segir Ása Berglind 
Hjálmarsdóttir, markaðsstjóri Gamla 
bíós, sem hýsir Party like Gatsby. Um 
er að ræða viðburð næstkomandi 
laugardagskvöld þar sem glæsileik-
inn verður í hávegum hafður. „Þetta 
verður mikið húllumhæ. Hópurinn 
er kominn til landsins og er að undir-
búa þetta allt saman,“ útskýrir Ása og 
heldur áfram: „Sirkuslistir, súludans, 

hljómsveit með eldlist, töfrum, burl-
esque og ýmislegt fleira. Þeir eru með 
mikið af flottum listamönnum með 
sér og svo verða einhverjir íslenskir 
líka.“

Ása segir hópinn hafa valið Gamla 
bíó og haft samband, og það sé svo 
sem ekkert skrítið, húsnæðið sé eins 
og hannað fyrir viðburðinn en húsið 
var byggt árið 1926 og gert upp árið 
2013. „Það er mikið lagt upp úr allri 
karaktersköpun og stemningu. Ég 
held ég geti fullyrt að kristalsljósa-
krónan muni líklega njóta sín sem 
aldrei fyrr. Annars mætir hópurinn 

með glás af sínu eigin skrauti svo 
þetta verður væntanlega virkilega 
flott.“

Líkt og áður hefur komið fram er 
dulúðin alltumlykjandi. Ása segist 
þó  hafa fundið fyrir miklum áhuga, 
en fólk getur keypt sér flöskuborð til 
að sitja við meðan á herlegheitunum 
stendur. Hún hlær innilega þegar hún 
er spurð hvort fólk sé kannski aftur 
orðið svolítið þyrst í smá 2007-stemn-
ingu í skemmtanalífinu. Hún hvetur 
fólk til að mæta uppstrílað svo hægt 
verði að fá smá útrás fyrir glamúr-
þrána. – ga

kristalsljósakrónan nýtur sín líklega sem aldrei fyrr

Ása Berglind, markaðsstjóri Gamla bíós 
býst, við miklum glamúr og gleði.  

ROKKA

Rokka er hannyrðadeild Fjarðarkaupa. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af garni 
og prjónavörum. Reynslumikið starfsfólk veitir aðstoð og ráðleggingar. 

Við tryggjum þér gæði, úrval og góða þjónustu.

Verið velkomin í Fjarðarkaup

Garn og lopi • Gott úrval prjónabóka • Persónuleg aðstoð

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

VIÐ ERUM

VERSLUN
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Norski hönnuðurinn og innan húss - 

arkitekt  inn Jahn Aamodt er maðurinn 

á bak við Timeout hæg inda stól inn.  

Hann hefur unn ið til fjölda verð launa 

fyrir hönn un sína en við stönd um fast  

á því að Timeout hæginda stóllinn sé 

hans 9. sinfónía. Stóllinn er nútíma -

legur en um leið alveg tímalaus.

T I M E O U T  HÆ G I N D A S T Ó L L I N N

TIMEOUT stóll, verð: 299.990 kr.
TIMEOUT skemill, verð: 79.990 kr.

J a h n A a m o d t

T I M E O U T 
H Æ G I N D A S T Ó L L I N N
t r a u s t u r  h e i m i l i s v i n u r

TIMEOUT ER FÁANLEGUR Í MÖRGUM LITUM Í LEÐRI OG ÁKL ÆÐI.

„Við erum öll forfallnir áráttusafnar-
ar á alls konar smádót. Þegar maður 
var lítill var maður í því að safna alls 
konar; strokleðrum og svona og ég 
held að við höfum bara aldrei vaxið 
upp úr því. Við erum öll með hillur 
heima hjá okkur undir smádót, við 
erum alveg tryllt í þetta. Við erum 
öll safnarar, elskum litríkt smádót 
og erum öll teiknarar, þannig að það 
lá bara fyrir að við myndum gera 
þetta saman. Við ákváðum að stofna 
í kringum þetta félag sem að við 
köllum Smádót. Planið er að gera 
meira en bara nælur – við elskum 
litla leikfangakalla og svona smádót 
í þeim dúr. Allt sem er lítið viljum 
við gera,“ segir Bobby Breiðholt, 
einn af aðstandendum Smádóts, 
samvinnufélags þriggja teiknara 
með söfnunaráráttu sem eru núna 
komnir út í hönnun og framleiðslu á 
dóti fyrir aðra að safna. Fyrsta varan 
sem þau ætla að selja í kvöld verða 
litlar litríkar barmnælur. Nælurnar 
skarta fallegum ísum og í hverri 
nælu er skemmtileg vísun. Þarna er 
t.d. mjög bókstaflegur bragðarefur 
eftir Lóu Hjálmtýsdóttur, trúðaís 
eftir Rán Flygenring og yin og yang 
eftir Bobby Breiðholt sem bendir 
manni á að það verði ávallt að passa 
sig á að neyta íss og pitsu til jafns.

„Það er komin svolítil sena í 
kringum svona nælur – t.d. á instag-
ram er hægt að fara á #PinGame og 
þar er hægt að sjá mikið af svona 
hipsteranælum. Þetta eru alls 
konar vísanir í poppkúltúr. Það eru 
komnar alls konar framleiðsluleiðir 
í þetta, þannig að við létum fram-
leiða lítið „batch“ fyrir okkur. Við 
fórum í hugmyndavinnu og allar 
bestu hugmyndirnar snerust ein-
hvern veginn um mat og ís og eitt-
hvað þannig. Við ákváðum að hafa 

ísþema og köllum þetta Íspinna. Við 
seljum nælurnar saman í setti, allar 
þrjár nælurnar saman. Það verða 
bara til 50 sett og þetta verður allt 
númerað,“ segir Bobby spurður um 
hvers vegna þetta þema hafi orðið 
fyrir valinu.

Eins og áður sagði hefst útgáfu-
hófið klukkan 18.00 í Gallery Gall-
era, Laugavegi 33. Í boði verður ís frá 
Valdísi og allir eru velkomnir. Söfn-
urum er ráðlagt að mæta snemma 
því að þarna verður takmarkað upp-
lag í boði. Nælurnar verða einungis 
seldar í setti þrjár saman og kostar 
settið 5.000 krónur.
stefanthor@frettabladid.is

Safnarar sem 
framleiða dót fyrir  
                 safnara
Í kvöld munu þau Bobby Breiðholt, Lóa Hjálmtýsdóttir og Rán Flyg-
enring hefja sölu á nælum sem þau hanna undir nafninu Smádót.

Þau Bobby Breiðholt, Lóa Hjálmtýsdóttir og Rán Flygenring hafa öll mikinn áhuga á bæði smáhlutum og ís. FRÉTTABLAÐIÐ/VIL-

Smá brot úr nælusafninu hans Bobby. 

Yin og Yang næla eftir Bobby Breiðholt. 

Trúðaísnæla eftir Rán Flygenring. 

 Bragðarefur eftir Lóu Hjálmtýsdóttur. 

 Við fórum í hug-
myndaVinnu og 

allar bestu hugmyndirnar 
snerust einhVern Veginn um 
mat og ís og eitthVað 
þannig. Við ákVáðum að 
hafa ísþema og köllum 
þetta íspinna.

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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Ljúffengar kjúklingalundir og 
brakandi stökkt beikon með salati, 
tómötum, osti og Clubhouse-sósu, 
vafið inn í mjúka tortillu.

999 KR.

Club Wrap

1.899 KR.

Club Wrap, 
3 Hot Wings,franskar, 
gos og Apollo lakkríssúkkulaði



40 MÍN

KARNIVALSTEMNING 
FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA
KL. 13:00–16:00

Ævar vísindamaður verður á staðnum, gerir 
spennandi tilraunir og býður gesti velkomna 
í stofuna sína.

Jónsi partístjóri sér um að allir skemmti
sér því það verður fræðsla og fjör

Jóhanna Ruth, sigurvegari Ísland Got Talent

P-3 Orion kafbátaleitarflugvél

Bandaríski flugherinn

Hoppukastalar, draugahús og þrautabásar 

Kísilríkar heilsuvörur og þrívíddarprentari

Keilir kynnir námsframboð skólans

Sjálfstýrð tæki og vélmenni

Flughermir 

DAGSKRÁ fyrir alla fjölskylduna

ÆVAR VÍSINDAMAÐUR    DRAUGAHÚS    VAN DE GRAAFF SPENNUGJAFI

ÞRÍVÍDDARPRENTARI    FLUGHERMIR FRÁ KEILI    KYNNING Á FYRIRTÆKJUM

SVÆÐISINS OG ÝMSAR ÞRAUTIR   

Opinn dagur

Opinn dagur á Ásbrú er haldinn ár hvert. 

Kadeco býður ykkur velkomin á karnivalið 

5. maí kl. 13–16 í Atlantic Studios.

Valdís

Chili frá Menu veitingum

Langbest pizzur og „corndogs“

Candyfloss, límonaði o.fl.

Dons Donuts kleinuhringjabíll

OPINN DAGUR, UPPSTIGNINGARDAG, 5. MAÍ KL. 13–16

Opnar smiðjur frumkvöðla og 
kaffihúsastemning allan daginn.

opinndagur.isAth. vinsamlegast skiljið hunda og önnur dýr eftir örugg heima. 

KARNIVAL
Á tímum Varnarliðsins héldu íbúar árlegt KARNIVAL

í fjáröflunarskyni. Íslendingar voru þá boðnir velkomnir í fjörið 
og gátu keypt amerískar vörur og tekið þátt í skemmtilegum 
karnivalleikjum. Nú höldum við KARNIVAL með svipuðu sniði
á Ásbrú og bjóðum alla velkomna að skemmta sér og sínum. 
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Á þessum degi fyrir nákvæm-
lega sjö árum eignaðist ég 
nýtt hlutverk í lífinu þegar 

ömmustelpan Bergþóra Hildur 
fæddist inn í þennan heim. Ég 
var enn í barneign en eggjastokk-
arnir klingdu ekkert þegar ég 
fékk ömmuskottið í fangið enda 
stutt í breytingaskeiðið og eftir 
á að hyggja hefði mér þótt það 
skelfileg staða að vakna upp í 
svitakófi um nætur til að skipta 
um kúkableyju.

Það er skrítið að segja það en 
eitt það fallegasta sem ég hef séð í 
mínu prestsstarfi er þegar ömmu-
börn syrgja og finna þau djúp-
stæðu tengsl sem geta skapast. Ég 
hef oft heitið mér því að ég ætli að 
sjá til þess að barnabörnin mín 
verði hágrátandi á útfarardeg-
inum mínum setjandi alls konar 
minningarbrot í kistuna mína.

Einhvern tímann heyrði ég það 
haft eftir Örnólfi Thorlacius að 
mannskepnan væri eina tegundin 
þar sem náttúran hefði búið 
til ömmur og afa. Því fylgdi sú 
skýring að tungumálið og menn-
ingin væri svo flókið fyrirbæri að 
það veitti ekki af tveimur kyn-
slóðum til að miðla þekkingunni 
og undirbúa afkvæmin undir lífið. 
Því hefði náttúran hannað tíða-
hvörf konunnar.

Í dag nýt ég þeirrar gæfu að 
eiga tvö barnabörn á fæti og 
eitt í kviði, eins og Jón afi minn 
komst að orði þegar hann taldi 
upp sína afkomendur, en ég bíð 
eftir ömmustelpu í maí. Þessu 
hlutverki fylgir líka frelsi til að 
monta sig. Ef ég hefði montað 
mig af börnunum mínum í hópi 
mæðra með sama hætti og ég leyfi 
mér að miklast af barnabörnum 
mínum við aðrar ömmur og hlýða 
jafnframt með opnum huga á 
hástemmdar lýsingar þeirra á 
eigin afkomendum þá ætti ég 
engar vinkonur í dag.

Ömmuskott

Jóna Hrönn  
Bolladóttir

Bakþankar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   *Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

WOW air leggur af stað til mögnuðu Montréal í 
dag og í næstu viku er ferðinni heitið til töfrandi
Toronto. Komdu með og kynntu þér Kanada, 
þar sem hlynsýrópið flæðir. Hugsaðu stórt og 
borgaðu minna!

TVÆR KANADÍSKAR OFURBORGIR

TORONTO
MONTRÉAL 

maí 

VIÐ LEGGJUM AF STAÐ Í DAG!

*

DA
9.999 kr.f rá

KANA

Í FRÉTTUM ER ÞETTA BEST!
KANADA
frá 9.999 kr.*
 
TVÆR OFURBORGIR
MONTRÉAL
TORONTO
 KANADÍSKI DRAUMURINN RÆTIST Í DAG
WOW air leggur af stað til mögnuðu Montréal í dag og í næstu viku er ferðinni heitið til töfrandi Toronto.
Komdu með og kynntu þér Kanada, þar sem hlynsýrópið flæðir. Hugsaðu stórt og borgaðu minna!

GSM 
2.990 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is
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